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ค าน า 
 
      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 

มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามจึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.
2564 – เดือนกันยายน พ.ศ.2565 )  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและท าให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
********************* 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ 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 าบลท่างาม  ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลท่างาม 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 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 และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามต้องด าเนินการให้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม     ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามมา
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  5.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มาปฏิบัติงาน 
  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม        ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอวัดโบสถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ด้วยเพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  5.3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างาม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
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   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม 
  5.3.4  การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่างามแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างามเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม      ที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดพิษณุโลก แผนยุทธศาสตร์อ าเภอวัดโบสถ์ และแผนชุมชนต าบลท่างาม 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลท่างาม เป็นต าบลขนาดเล็กที่มีประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนอง
ตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้          

"ต าบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี วิถีพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม                         
ก้าวล้ าเทคโนโลยี" 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งขยายเขตไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ ๓  ก่อสร้างซ่อมแซม บ ารุงรักษา  รางระบายน้ า ท่อลอดสี่เหลี่ยม และศาลาที่พัก        
กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    

.........................อ่ืน ๆเพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง  

                      กลยุทธ์ที่ 1 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพ้ืนที่สอง
..........................ข้างทาง 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารและจุดพักรถ 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง 
กลยุทธ์ที่ 4 การรณรงค์จัดกิจกรรมการปูองกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพ่ิมความปลอดภัย
ทางท้องถนน      
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน 

 
 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ  
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ยากจน 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการด้านคุณธรรม เพ่ือ
พัฒนาจิตใจ และศักยภาพของประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 5  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและ
มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ 6  การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งศูนย์กีฬาประจ าต าบลและการ
พัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ     
กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกก าลังกายและสนใจดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 8  การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
ช่วยเหลือปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ที่ 9  การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
กลยุทธ์ที่ 1   การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนา               

............อาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
กลยุทธ์ที่ 2   การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์ จ าหน่าย หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ที่ 3   การจัดตั้งตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอ่ืน ๆ 
กลยุทธ์ที่ 4   การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและแปรรูปสินค้า 

.......................................................การเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 5   การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาว่างงาน 
กลยุทธ์ที่ 6   การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 7   การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ  
กลยุทธ์ที่ 8   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพ้ืนที่ท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ 

..........................ยากจน 
กลยุทธ์ที่ 9   การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต และการตลาด         
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การท่องเที่ยวและการบริการด้านต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 2  การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
กลยุทธ์ที่ 1   การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการปูองกันน้ าท่วมและมีการแก้ไขปัญหา.............  
ภัยแล้ง 
กลยุทธ์ท่ี 2  การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและปูองกันตลิ่งพัง 
กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบ 
ครบวงจร 



13 

 

กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ 5   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์       

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6   การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทาน

และการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7   การส่งเสริมและการปูองกันในการแก้ไขปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 8   การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ทุก

รูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2   การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ 3   การส่งเสริมและการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆจารีต

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ  
กลยุทธ์ที่ 4   การส่งเสริมการสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5   การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1   การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 

การบริการประชาชน รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย  
กลยุทธ์ที่ 2   การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการ

ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3   การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน

สถานที่ท างาน 
กลยุทธ์ที่ 4   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 5   การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 6   การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กลยุทธ์ที่ 7   การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2 

ค. และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง  
กลยุทธ์ที่ 8   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศ การสื่อสารต่าง ๆ และ

การจัดการระบบ ICT      
 

 

 

 
 
 

3.เป้าประสงค์ 
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1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน 
2. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรไปมา และรองรับประชาคมอาเซียน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน  
4. ประชาชนมีรายได้เพียงพอในการใช้จ่าย 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู 
7. พัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบให้มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค และทั่วถึง และท านุบ ารุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8. องค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน    
 
 
   1.  จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 

2.  จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้นและจ านวนประชาชนที่ได้รับความ
..................ปลอดภัยในการสัญจรเพ่ิมมากข้ึน 

3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   4.  จ านวนรายได้ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

5.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึน 
6.  จ านวนสิ่งแวดล้อม(แหล่งน้ า)ท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

   7.  จ านวนสถานศึกษาและศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 
...............................เพ่ิมข้ึน 

8.  จ านวนประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน 
 

    
  ๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่    

๒.  ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมืองได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   
๕.  การท่องเที่ยวได้มาตรฐานและมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
๖.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู 
7.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 
8. บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความพึงพอใจ 

 
 
 

4.ตัวช้ีวัด 
 

5.ค่าเป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 1   การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งไฟฟูาและเขตไฟฟูามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและ
ครอบคุลมทุกพ้ืนที ่

กลยุทธ์ที่ ๒   การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมืองได้รับ
มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ ๓   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ได้รับโอกาสและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน   

กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริมและอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ 
..................................บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนความรู้ด้านการจัดการ การผลิต และการตลาด  

กลยุทธ์ที่ ๕    ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่  ๖  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการปูองกันน้ าท่วม และมีการแก้ไขปัญหา                 

...................................ภัยแล้ง  
กลยุทธ์ ท่ี ๗  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษา เพื่อการ

........................................เรียนรู้ทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 8   ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 
......................การบริการประชาชนรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย 

 
   

1) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน 
2) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยค านึงถึงทุน

ทางสังคมที่องค์กรมีอยู่ 
3) Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4) (Strategic) Positioning เป็นการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ส าหรับใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน CSR ของกิจการ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

โดยมีแนว  ทางการด าเนินงานดังนี้  
  1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  5. ปรับปรุงรูปแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 
  6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสา  
ธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

6.กลยุทธ์ 
 

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่ 
1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

  2. จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟูาตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงทั้งต าบล 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  4. จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ังยืน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

9. จัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  10. การปูองกันการรุกล้ าล าคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
และประชาชนโดยทั่วไป 
  13. ปูองกันและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  14. การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2565) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2.แผนงานการพาณิชย์ 
 

4 3,380,000 4 948,000 

2.ด้านคมนาคม
ขนส่งและการจัดการ
ผังเมือง 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
 17 46,989,026 13 16,849,000 

3.ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.แผนงานเคหะและชุมชน 
6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
8.แผนงานงบกลาง 
 

30 19,129,000 19 1,946,000 

4.ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้
 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 5 550,000 3 45,000 

5.ด้านการท่องเท่ียว
และการบริการด้าน
ต่าง ๆ 
 

1.แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

1 20,000.00 1 20,000 

6.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 
4.แผนงานการเกษตร 

9 14,025,000 2 30,000 

7.ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานเคหะชุมชน 
3.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

15 2,975,500 5 198,490 

8.ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.แผนงานการบริหารงานทัว่ไป 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.แผนงานการศึกษา 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 
7.แผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 
8.แผนงานงบกลาง 

48 3,700,800 6 629,000 

รวม 129 90,769,326 53 20,665,490 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ          
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้ รับ และการเบิกจ่ า ยงบประมาณ ในปี งบประมาณ                              
พ.ศ.2565 (เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

ส่งเสริมความเข้มแข้ง
ให้กับชุมชน 

10,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อพัฒนาอาชพีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่สามารถ
พัฒนาอาชีพและสร้าง
รายได้ 

2. 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

อบรม ศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 

100,000.00 ส านักปลัดฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมา
ต่อยอดได้ 

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
สามารถน าความรู้มาต่อ
ยอดได้ 

3. 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

ซ้อมแผนปูองกัน
สาธารณะภยั 

20,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อซ้อมแผนปูองกันสา
ธารณภัยประจ าป ี

มีการจัดซ้อมแผนสาธารณ
ภัยประจ าป ี

4. 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทา่งาม 

5,000.00 ส านักปลัดฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลท่างาม 

มีศูนย์บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทา่งาม 

5. 
ด้านการท่องเท่ียว
และการบริการด้าน
ต่าง ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลท่างามเสริมการ
ท่องเที่ยว 

20,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ต าบลท่างาม 

มีการแข่งขันกีฬาประจ า
ต าบลท่างาม 1 ครั้ง 

6. 
ด้านการท่องเท่ียว
และการบริการด้าน
ต่าง ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในรายการ
ต่าง ๆ 

10,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในรายการต่าง ๆ 

นักกีฬาได้เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาในรายการต่าง ๆ 

7 
ด้านการท่องเท่ียว
และการบริการด้าน
ต่าง ๆ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

10,000.00 ส านักปลัดฯ 
เป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณี
ลอยกระทงประจ าต าบลทา่
งาม 

มีงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าต าบลทา่งาม 

8 
ด้านการท่องเท่ียว
และการบริการด้าน
ต่าง ๆ 

โครงการเข้าร่วมงาน
ถิ่นฐานตาลโตนดของ
ดีวัดโบสถ์ และ
เทศกาลอาหาร
ประจ าป ี2565 

30,000.00 ส านักปลัดฯ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมงานถิ่นฐานตาลโตนด
ของดีวัดโบสถ ์

ได้เข้าร่วมในการจัดงานถิ่น
ฐานตาลโตนดของดีวัด
โบสถ ์

9 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
อบต.ท่างาม 

20,000.00                                                                                   ส านักปลัดฯ 

เพื่อให้บุคลากร อบต.ท่างาม
ได้เข้ารับการฝึกอบรม และ
พัฒนาศักยภาพในหนา้ที่ของ
ตนเองได้ 

บุคลากร อบต.ท่างาม 
พัฒนาศักยภาพในสายงาน
ของตน 

10 

ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

20,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อให้ประชาชนในต าบลทา่
งามได้เข้าร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

ประชาชนในต าบลท่างาม
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
(เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง) 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีด ซอย
ทรงไทย บ้านเขาไร่ศรีราชา 
ม.6 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ ์
 จ.พิษณุโลก 

750,000.00 กองช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส- 
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทรงไทย บ้าน
เขาไร่ศรรีาชา ม.6 ต.ท่างาม อ.วัด
โบสถ์ จ.พิษณโุลก 

มีถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนก
รีต ซอยทรงไทย บ้านเขาไร่ศรี
ราชา ม.6 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ 
จ.พิษณุโลก 

2. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก เริ่มจาก
บ้านนายชัชวาล โฉมแดง ถึง
คลองส่งน้ า ม.1  
ต.ท่างาม อ.วดัโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

224,000.00 กองช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เริ่มจากบ้านนายชัชวาล โฉม
แดง ถึงคลองส่งน้ า ม.1  
ต.ท่างาม อ.วดัโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายชัชวาล โฉมแดง ถึง
คลองส่งน้ า ม.1  
ต.ท่างาม อ.วดัโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

3 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก เริ่มจาก
บ้านนายสุวรรณ ถึงบ้านนาง
สติ ม.1 
 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ ์ 
จ.พิษณุโลก 

240,000.00 กองช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก เริ่มจากบ้านนายสุวรรณ ถึง
บ้านนางสติ ม.1 ต.ท่างาม  
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณโุลก 

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริม่
จากบ้านนายสุวรรณ ถึงบ้านนาง
สติ ม.1 ต.ท่างาม  
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณโุลก 

4 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต ม.9  
ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

1,436,000.00 กองช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ม.9 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

มีถนนถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ม.9 ต.ท่างาม  
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

5 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายบ้านนางชม 
บุญปาน ม.10 ต.ท่างาม  
อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

130,000.00 กองช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนถนนลูกรัง สาย
บ้านนางชม บุญปาน  
ม.10 ต.ท่างาม  
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

มีถนนถนนลูกรัง สายบา้น
นางชม บุญปาน ม.10  
ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ ์
จ.พิษณุโลก 

6 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายโปรงนา-โปรง
กอก ม.10 ต.ท่างาม 
 อ.วัดโบสถ ์จ.พิษณุโลก 

870,000.00 กองช่าง 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง สายโปรง
นา-โปรงกอก ม.10  
ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

มีถนนลูกรัง สายโปรงนา-โปรง
กอก ม.10 ต.ท่างาม อ.วัด
โบสถ์ จ.พษิณุโลก 

7 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

459,000.00 กองช่าง 

เพื่อให้ อบต. มอีาคารที่ท าการ 
และใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่กฎหมายก าหนด 

มีอาคารที่ท าการ และใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ที่เป็นอ านาจหน้าทีข่อง
องค์การบริหารส่วนต าบล
ตามที่กฎหมายก าหนด 

8 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์ไฟฟูาสาธารณะ
ต าบลท่างาม 

370,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนในต าบลทา่งาม
ได้รับความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
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9 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

65,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่
งามปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

10 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการปูองกันและระงับ
โรคไข้เลือดออก 

126,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต าบล
ท่างามปลอดภยัจากโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่
งามปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

11 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

60,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
เกี่ยวกบัโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ประชาชนในพื้นที่มีความรู้
เกี่ยวกบัโครงการพระราชด าริ
ด้าน 

12 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการอบรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมอาสา
สมัคท้องถิ่นรักษ์โลก
(อถล.) 

20,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่ออบรมให้ความรู้และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับจิต
อาสาท้องถิ่นรักษโ์ลก 

เพื่ออบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกบัจิตอาสาท้องถิ่น 

13 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการ อบต.ท่างาม
สัญจร ประจ าปี 2565 

90,000.00 ส านักปลัดฯ 

เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี
ต่อ ผู้บริหาร พนักงาน สว่น
ต าบลท่างาม 
เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างองค์กร 

ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บริหาร พนักงาน และการ
บริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม 

14 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชน 

20,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลท่า
งาม 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลท่า
งามได้รับการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ 

15 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

โครงการสร้างเครือข่าย
ลดปริมาณขยะและภาวะ
โลกร้อน 

20,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อสร้างเครือข่ายลดปริมาณ
ขยะและภาวะโลกร้อนให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่งาม 

มีเครือข่ายลดปริมาณขยะและ
ภาวะโลกร้อนให้เก่ประชาชน
ในพื้นที่ต าบลท่างาม 

16 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

โครงการอบรมให้ความรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่ออบรมให้ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั
ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่งาม 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่
งามมีความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปใช้ได้ประกอบ
อาชีพได ้

17 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

20,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัยาเสพติดและแนว
ทางการแก้ปญัหา 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่
งามมีความเข้าใจเกีย่วกบั
ปัญหายาเสพติด 

18 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

5,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่ออบรมให้ความรู้ปอูงกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่
งามปลอดภัยจากการใช้ถนน 

19 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการอบรมให้ความรู้
ขับขี่ปลอดภยัเพิ่มวินยั
ทางจราจร 

6,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่ออบรมให้ความรู้ขับขี่
ปลอดภัยเพิ่มวินัยทางจราจร 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่
งามมีความรู้ขับขี่ปลอดภัยเพิ่ม
วินัยทางจราจร 

20 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการซ้อมแผนปูองกัน
สาธารณภยั 

20,000.00 ส านักปลัดฯ 

เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมใน
การเตรียมการรับการปูองกันสา
ธารณภัยตา่งๆในพื้นที่ต าบลท่า
งาม 

ประชาชนมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับการเกิดอบุัติเหตุ
และสาธารณะภัยตา่งๆใน
พื้นที่ 
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21 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ อปท. 
ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน   

20,000.00 ส านักปลัดฯ 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่างามเพื่อให้มี
ความสามารถ และทกัษะในการ
ปฏิบัติงาม 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างามเพื่อให้มี
ความสามารถ และทกัษะ 

22 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจ า อบต.ท่างาม 

90,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจ า อบต.ท่า
งาม 

อปพร.ได้รับการฝึกอบรมจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจ า  
อบต.ท่างาม 

23 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ 

10,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปาุไม้ และ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

เขตพื้นที่ต าบลท่างามมี
ทรัพยากรปาุไม้ และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลท่า
งามมีจิตส านึกเทิดทูน
พระมหากษัตริย ์

24 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

อุดหนุนโครงการค่าย
ธรรมะต้านยาเสพติด 

40,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณค่าย
ธรรมะต้านยาเสพติด 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลท่า
งามจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ
ต้านยาเสพติด 

25 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

358,875.00 อบต.ท่างาม 
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่างาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่า
งามได้รับการสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

26 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

941,900.00 อบต.ท่างาม 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนวัดเสนาสน์ 
โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียน
เขาไร่ศรีราชา 

โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียน
บ้านหนองปลิง โรงเรียนเขาไร่
ศรีราชาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอาหารกลางวัน 

27 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

โครงการจัดงานนมัสการ
และสรงน้ าพระบรม 

15,000.00 อบต.ท่างาม 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
อ าเภอในโครงการงานสรงน้ า
พระบรม 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
อ าเภอในโครงการงานสรงน้ า
พระบรม 

28 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่างาม 

30,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อให้ประชาชนในต าบลทา่งาม
มีความรู้ความเข้าจะธนาคารน้ า
ใต้ดิน 

ประชาชนในต าบลท่างามมี
ความรู้ความเข้าจะธนาคารน้ า
ใต้ดิน 

29 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการงานพระ
ราชพี รัฐพิธ ี 

15,000.00 อบต.ท่างาม 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
อ าเภอในโครงการงาน 
พระราชพี รัฐพธิี พธิีฯ 

อ าเภอได้รับงบประมาณใน
การจัดโครงการงานพระราช
พิธี รัฐพิธ ีพธิีฯ 

30 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการบริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ.วัดโบสถ ์

20,000.00 อบต.ท่างาม 

เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมใน
การเตรียมการรับการปูองกันสา
ธารณภัยตา่งๆในพื้นที่ต าบลท่า
งาม 

ประชาชนมีความพร้อมในการ
เตรยีมการรับการเกิด 
อุบัติเหตุ 

31 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แกบุ่คลากร
ของ อบต.ท่างาม 

10,000.00 ส านักปลัดฯ 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรของ อบต.ท่างาม 

บุคลากรใน อบต.ท่างาม เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

32 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนโครงการ
พระราชด าร ิ
ด้านสาธารสุข 

260,000.00 อบต.ท่างาม 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้
อ าเภอในโครงการงาน
พระราชด าริตามสภาพปัญหา 

อ าเภอได้รับงบประมาณใน
การจัดโครงการงาน
พระราชด าริด้านสาธารสุข 
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การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาท่ี
ด าเนินการจริง 

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงินที่
ด าเนินการจริง 

(บาท) 

เป้าหมายท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 750,000.00 
มีถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ซอยทรงไทย 
บ้านเขาไร่ศรีราชา ม.6 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

2. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 224,000.00 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชัชวาล โฉม
แดง ถึงคลองส่งน้ า ม.1 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

3. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 240,000.00 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริม่จากบ้านนายสุวรรณ 
ถึงบ้านนางสติ ม.1 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ ์จ.พิษณุโลก 

4. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 1,436,000.00 
มีถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตใช้สัญจรไป
มาอยา่งสะดวก ม.9 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

5. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 130,000.00 
มีถนนถนนลูกรัง สายบา้นนางชม บญุปาน ม.10  
ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก 

6. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 870,000.00 
มีถนนลูกรัง สายโปรงนา-โปรงกอก ม.10 ต.ท่า
งาม อ.วัดโบสถ ์จ.พิษณุโลก 

7. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 459,000.00 
มีอาคารที่ท าการ และใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด 

8. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 300,000.00 
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความปลอดภยัในการเดินทางเวลากลางคืน 

9. 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เคหะชุมชน 1 370,000.00 
ประชาชนในต าบลท่างามได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

10. 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 65,000.00 ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

11. 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 126,000.00 
ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่งามปลอดภยัจากโรค
ไข้เลือดออก 

12. 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 60,000.00 
ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกีย่วกับโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

13. 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 20,000.00 
อบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรม
เกี่ยวกบัจิตอาสาท้องถิ่นรักษโ์ลก 

14. 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 90,000.00 
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบลท่างามเพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่างองค์กร 

15 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

สร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

 
1 20,000.00 

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลท่างาม 

16 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

สร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

 
1 20,000.00 

สร้างเครือข่ายลดปริมาณขยะและภาวะโลกร้อน
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต าบลท่างาม 

      



23 

 

17 ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

การเกษตร 1 15,000.00 อบรมให้ความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่งาม 

18 
ด้านพัฒนาอาชพี
และเพิ่มรายได ้

สร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

1 20,000.00 
ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่งามมีความเข้าใจ
เกี่ยวกบัปัญหายาเสพติด 

19 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 5,000.00 
ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่งามปลอดภยัจากการ
ใชร้ถใชถ้นน 

20 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 6,000.00 
ประชาชนในพื้นที่ต าบลทา่งามมีความรูข้ับขี่
ปลอดภัยเพิ่มวินัยทางจราจร 

21 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 20,000.00 
ประชาชนมีความพร้อมในการเตรียมการรับการ
เกิดอุบัติเหตุและสาธารณะภยัต่างๆในพืน้ที่ 

22 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 20,000.00 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม
เพื่อให้มีความสามารถ และทักษะ 

23 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

1 90,000.00 
อปพร.ได้รับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพบิัติประจ า 
อบต.ท่างาม 

24 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

สาธารณสุข 1 10,000.00 
เขตพื้นที่ต าบลท่างามมีทรัพยากรปาุไม้ และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลท่างามมจีิตส านึก
เทิดทูนพระมหากษัตริย ์

25 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

1 40,000.00 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลท่างามจัดกิจกรรมค่าย
ธรรมะต้านยาเสพติด 

26 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้านการศึกษา 1 358,875.00 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่างามได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

27 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้านการศึกษา 1 941,900.00 
โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 
โรงเรียนเขาไร่ศรีราชาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอาหารกลางวัน 

28 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ศาสนาวัฒนธรรม 1 15,000.00 
สนับสนุนงบประมาณให้อ าเภอในโครงการงาน
สรงน้ าพระบรม 

29 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สาธารณสุข 1 30,000.00 
ประชาชนในต าบลท่างามมีความรู้ความเข้าใจ
ธนาคารน้ าใต้ดิน 

30 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป 1 15,000.00 
อ าเภอได้รับงบประมาณในการจัดโครงการงาน
พระราชพิธ ีรัฐพิธี พิธีตา่งๆ 

31 
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ศาสนาวัฒนธรรม 1 10,000.00 
บุคลากรใน อบต.ท่างาม เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

32 
ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป 1 260,000.00 
อ าเภอได้รับงบประมาณในการจัดโครงการงาน
พระราชด าริด้านสาธารสุข 
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1.5  ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถือเป็นบริการสาธารณะในระดับต้น ๆ ที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่างามพยายามด าเนินการ แต่พบปัญหาหลักคือ ด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอในการด าเนินการ ประกอบกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด ที่กระทบกับสภาวะทางเศรษฐกิจของงบประมาณระดับประเทศ ทั้งยังมีปัญหาด้านความ
พร้อมของพ้ืนที่  
   2. แนวทางการแก้ไข องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จึงต้องด าเนินการของบประมาณในลักษณะ
ของบูรณาการร่วม และของบประมาณไปในหลายหน่วยงานที่กฎหมายให้อ านาจในการด าเนินการ เพ่ือลดจ านวน
งบประมาณ และร่วมกับหน่วยงานอื่นในการด าเนินงาน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง   
1. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม

เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจึงติดปัญหา ด้านการประมาณการราคา และลักษณะของงาน
ถนน (งานทาง) มีขนาดเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานของทางหลวงชนบท ที่ก าหนดให้มีไหล่ทาง และควรจะมีขนาด
ความกว้างอย่างน้อย 6 เมตร ซึ่งการท าถนนในพ้ืนที่ระหว่างหมู่บ้านที่ผ่านการประชาคมมานั้น ลักษณะงานเป็นถนน
กว้าง 5 เมตรเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องอาศัยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ไม่สามารถของบประมาณ
จากหน่วยงานอื่นได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขของหน่วยงานจัดสรรงบประมาณ  

2. แนวทางการแก้ไข พิจารณาโครงการก่อสร้างถนน ที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์การขอหน่วยจัดสรร
งบประมาณ และแบ่งถนนในพ้ืนที่ระหว่างหมู่บ้านด าเนินการเป็นสายทางในแต่ละไตรมาส 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้ขับเคลื่อน  โดยการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่มีการด าเนินการติดตามประเมินผล
โครงการเพื่อน าโครงการมาต่อยอด 

2. แนวทางการแก้ไข มีการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือน าโครงการมาบูรณาการและขับเคลื่อน
ต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
1. การพัฒนาอาชีพและรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้ขับเคลื่อน โดยการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่มีการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการเพื่อน าโครงการมาต่อยอด 

2. แนวทางการแก้ไข มีการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือน าโครงการมาบูรณาการและขับเคลื่อน
ต่อไป   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ 
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้ขับเคลื่อน โดยการ

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการต่าง  ในลักษณะของงานประเพณีท้องถิ่น แต่พบปัญหาทางด้านของการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการต่อยอดการท่องเที่ยว   

2. แนวทางการแก้ไข ศึกษาเครื่องมือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการต่อยอดการท่องเที่ยว 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้

ขับเคลื่อน การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านของการจัดการขยะโดยมีการสร้างเครือข่ายการก าจัดขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ
และภาวะโลกร้อน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามมี

แนวทางการพัฒนาทางด้านของการศึกษาวัฒนธรรม งานประเพณีท้องถิ่น ในด้านของการสนับสนุนงบประมาณ และ
การเข้าร่วมงานประเพณีดังกล่าว  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้ พัฒนาด้าน

การให้บริการกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และการจัดสถานที่ท างานให้บุคลากรได้รับความสะดวกในการ
ด าเนินงาน    

 
ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข 
สถิติฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การ
สร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
   เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ Global 
เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่
จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
  ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้จริง 
ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 18 90 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 95 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 56 93 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 10 9 90 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 9 90 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ 9 90 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ 4 80 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 5 100 
      3.6   เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 5 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 

รวม ๑๐๐ 93 93 

 
1. พบว่าประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้คะแนน 18 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็น 
  2. พบว่าประเด็นที่ 2 ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน 19 คะแนน               
คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในประเด็น 
  3. พบว่าประเด็นที่ 3 ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ ได้คะแนน 56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93 ของ
คะแนนในประเด็น 
  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา จุด
แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การด าเนินงานของ
องค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation 
Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และ
วิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายใน
ที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุ
เปูาหมายขององค์กร  
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2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่างาม 
20 18 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  

2 2 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

3 2 
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3. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 

2.1 การวิเคราะห์ที่คลอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

5 4 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 3 

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

3 3 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ท่ัวไป 

3 3 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  

3 3 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threats (อุปสรรค)  

3 3 
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4. ประเด็นการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

3 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และ Thailand  

๖๐ 
(๑๐) 

(56) 
9 
 
 
 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐   

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง กบัโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

(๕) 5 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส  ่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู  ่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 5 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น                    
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) 5 
 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรจุ วิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะน่าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) 5 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาในอนาคต ก าหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจดัท า โครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ ความเชื่อมโยงตังกล่าว 

(๕) 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 5 
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4. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามเป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 8 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 52 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

๕ 4 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 4 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 

   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ 4 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 4 
   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 5 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 5 

รวม ๑๐๐ 84 
 

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 52 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95   
ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 86.66 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

                      เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ  20 ปี เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ผล
ที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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2.  พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ า4 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  6.67 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
              เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพ่ิม – ลด ไม่คงที่ ไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเปูาหมายมีความสนใจเพ่ิมข้ึน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงข้ึน 
๕.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖5) ที่อยู่ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่   โอนงบประมาณเพ่ิม มี
รายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่างาม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจัดการผัง
เมือง 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตซอยทรงไทย 
บ้านเขาไร่ศรรีาชา ม.6 ต.ท่างาม 
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

750,000.00 750,000.00 750,000.00 โอน 

2 
ดา้นคมนาคมขนส่ง
และการจัดการผัง
เมือง 

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้าน
นายชัชวาล โฉมแดง ถึงคลองส่ง
น้ า ม.1 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

224,000.00 203,000.00 203,000.00 21,000.00 

3 
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจัดการผัง
เมือง 

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้าน
นายสุวรรณ ถึงบ้านนางสติ ม.1 
ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

240,000.00 240,000.00 240,000.00 โอน 

4 
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจัดการผัง
เมือง 

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอน 
กรีต ม.9 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

1,436,000.0
0 

1,354,500.00 1,354,500.00 81,500.00 

5. 
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจัดการผัง
เมือง 

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายบา้นนางชม บุญปาน ม.
10 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

130,000.00 130,000.00 130,000.00 0 

6. 
ด้านคมนาคมขนส่ง
และการจัดการผัง
เมือง 

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายโปรงนา-โปรงกอก ม.
10 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

870,000.00 866,000.00 866,000.00 4,000.00 

7. 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

5,000.00 3,690.00 3,690.00 1,310.00 
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8 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่
ปลอดภัยเพิ่มวินัยการจราจร 

6,000.00 5,800.00 5,800.00 200.00 

9 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

459,000.00 457,500.00 457,500.00 1,500.00 

10 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ม.6 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 โอน 

11 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเชลล์
ไฟฟูาสาธารณะต าบลท่างาม 

370,000.00 369,000.00 369,000.00 1,000.00 

12 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการซ้อมแผนปูองกัน 
สาธารณภัย ต าบลท่างาม 

20,000 19,300 19,300 700.00 

13 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการปูองกันและระงับ
โรคตดิต่อโรคไขเ้ลือดออกและโรค
ระบาด 

126,000.00 126,000.00 126,000.00 0 

14 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 

60,000.00 21,105.00 21,105.00 38,895.00 

15 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการอบรมและส่งเสรมิ
กิจกรรมอาสาสมัคท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 

20,000.00 12,800.00 12,800.00 7,200.00 

16 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

20,000.00 7,360.00 7,360.00 12,640.00 

17 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโลก คน 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูา
จุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ 
นวรขัตติยราชนาร ี

65,000.00 38,520.00 38,520.00 26,480.00 

18 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬา  
ต าบลท่างาม 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 โอน 

19 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 โอน 

20 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 

21 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ในรายการตา่งๆ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 โอน 
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22 

 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

 
โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระบรม 
วงศานุวงศ์ 

 
20,000.00 

 
20,000.00 

 
20,000.00 

 
0 

23 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการบริหารศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขต อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

24 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ประชาชน
ภายในต าบลท่างาม(ผู้ปุวยเอดส์) 

60,000.00 48,000.00 48,000.00 12,000.00 

25 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ประชาชน
ภายในต าบลท่างาม(ผูสู้งอายุ) 

9,648,000.0
0 

8,981,900.00 8,981,900.00 666,100.00 

26 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ประชาชน
ภายในต าบลท่างาม(ผู้พิการ) 

2,300,000.0
0 

2,036,400.00 2,036,400.00 263,600.00 

27 
ด้านพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มรายได ้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชาชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

28 
ด้านพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มรายได ้

โครงการส่งเสริมความเข็มแข็ง 
ให้ชุมชน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

29 
ด้านพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มรายได ้

โครงการการอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของประชาชน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 โอน 

30 ด้านการเกษตร ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

31 
สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

โครงการสร้างเครือข่ายลดปรมิาณ
ขยะลดภาวะโลกร้อน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 

32 
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานนมัสการและสรง
น้ าพระบรมสาริกธาต ุ

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0 

33 
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 โอน 

34 
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม 

โครงการงานถ่ินฐานตาลโตนด 
ของดีอ าเภอวัดโบสถ์และเทศกาล
อาหาร ประจ าปี2565 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 

35 ด้านการศึกษา 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารศึกษา 

358,875.00 298,372.00 298,372.00 60,503.00 

36 
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม 

โครงการการค่ายธรรมะต้าน 
ยาเสพตดิ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0 

37 
ด้านงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

30,000.00 24,760.00 24,760.00 5,240.00 
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38 
ด้านงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการ อบต.ท่างามสัญจร
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0 

39 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมให้
บุคลากรของ อบต. 

10,000.00 7,190.00 7,190.00 2,810.00 

40 
ด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี
ต่างๆ  

15,000.00    15,000.00    15,000.00    0 

41 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีคอมพิวเตอร ์ 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0 

42 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 7,400.00 7,400.00 7,400.00 0 

43 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 120,000 1200,000 0 
กันเงินก่อหนี้

ผูกพัน 

44 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 55,600.00 54,400.00 54,400.00  1,200.00 

45 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อช้ันเหล็กเก็บแฟูม 
4 ช้ัน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

46 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร ์ 10,200.00 10,200.00 10,200.00 0 

 
47 

 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง
ภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

 
34,000.00 

 
33,940.00 

 
33,940.00 

 
60.00 

48 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

 
22,000.00

  
21,990.00 21,990.00 10.00 

49 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 

(18 หน้า/นาที) 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 

50 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพข อปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
800 VA 

12,500.00 12,250.00 12,250.00 250.00 

51 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขอ อปท. 

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 13,800.00 13,800.00 13,800.00 0 

52 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขออปท. 

ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน 11,800.00 11,400.00 11,400.00 400.00 

53 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพขออปท. 

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา ขนาด 9 นิ้ว 
พร้อมแกะสลัก 

10,500.00 10,500.00 10,500.00 0 

54 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน 

68,000.00 67,880.00 67,880.00 120.00 
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55 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

ค่าจัดซื้อพัดลมตดิผนัง 8,250.00 7,500.00 7,500.00 750.00 

 
56 

 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

 
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบท่ี 1 

 
4,500.00 

 
4,450.00 

 
4,450.00 

 
50.00 

57 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

ค่าจัดซื้อถังน้ าพลาสติก 69,000.00 63,950.00 63,950.00 5,050.00 

58 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้ 
เเรงดันของเหลว 

11,900.00 10,200.00 10,200.00 1,700.00 

59 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพาย
หลัง 

10,200.00 10,200.00 10,200.00 0 

60 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

44,000.00 21,970.00 21,970.00 22,030.00 

61 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

ค่าจัดซื้อตูเ้ย็น 2 เครื่อง 17,000.00 17,000.00 0 
กันเงินก่อหนี้

ผูกพัน 

62 
ด้านการเพิม่
ศักยภาพของอปท. 

ค่าจัดซื้อรถยนตร ์ 850,000.00 850,000.00 0 
กันเงินก่อหนี้

ผูกพัน 

 

ส่วนท่ี 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างามดังนี้ 
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      องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลท่างามเป็นต าบลขนาดเล็กที่มีประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนอง
ตามนโยบายของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

       

"ต าบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี วิถีพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม                          
ก้าวล้ าเทคโนโลยี" 

 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งขยายเขตไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตไฟฟูา 
กลยุทธ์ที่ ๓  ก่อสร้างซ่อมแซม บ ารุงรักษา  รางระบายน้ า ท่อลอดสี่เหลี่ยม และศาลาที่พัก        
กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ    

.........................อ่ืน ๆเพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง  

                      กลยุทธ์ที่ 1  การก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพ้ืนที่สอง
..........................ข้างทาง 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้า ผู้โดยสารและจุด
พักรถ 
กลยุทธ์ที่ 3       การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง 
กลยุทธ์ที่ 4       การรณรงค์จัดกิจกรรมการปูองกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพ่ิมความ
ปลอดภัยทางท้องถนน      
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ  
กลยุทธ์ที่ 3       การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้
ยากจน 
กลยุทธ์ที่ 4        การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการด้านคุณธรรม 
เพ่ือพัฒนาจิตใจ และศักยภาพของประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 5        การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
และมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ 6        การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งศูนย์กีฬาประจ าต าบลและ
การพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ     

วิสัยทัศน์(Vision) 
 

ยุทธศาสตร์ 
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กลยุทธ์ที่ 7         การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกก าลังกายและสนใจดูแล
สุขภาพของตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 8         การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
ช่วยเหลือปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ์ที่ 9                     การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนา               

............อาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์ จ าหน่าย หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดตั้งตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอ่ืน ๆ 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและแปรรูปสินค้า 

.......................................................การเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 5        การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาว่างงาน 
กลยุทธ์ที่ 6        การส่งเสรมิและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 7        การส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ  
กลยุทธ์ที่ 8        การส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ 

..........................ยากจน 
กลยุทธ์ที่ 9        การส่งเสรมิให้ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต และการตลาด         
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การท่องเที่ยวและการบริการด้านต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 2  การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการปูองกันน้ าท่วมและมีการแก้ไขปัญหา

.............ภัยแล้ง 
กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและปูองกันตล่ิงพัง 
กลยุทธ์ที่ 3     การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบ
ครบวงจร 
กลยุทธ์ที่ 4     การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ 5     การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6     การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทาน
และการปรับปรุงระบบน้ าบาดาลให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7     การส่งเสริมและการปูองกันในการแก้ไขปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 8     การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1     การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ทุกรูปแบบ 
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กลยุทธ์ที่ 2     การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ 3     การส่งเสริมและการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆจารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ  
กลยุทธ์ที่ 4     การส่งเสริมการสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5     การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1    การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 
การบริการประชาชน รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย  
กลยุทธ์ที่ 2    การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการ
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3    การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
สถานที่ท างาน 
กลยุทธ์ที่ 4    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 5    การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด                                                                                                       
กลยุทธ์ที่ 6    การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กลยุทธ์ที่ 7    การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2 
ค. และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง  
กลยุทธ์ที่ 8    การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศ การสื่อสารต่าง ๆ และ
การจัดการระบบ ICT      

 
 

1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน 
2. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรไปมา และรองรับประชาคมอาเซียน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สิน  
4. ประชาชนมีรายได้เพียงพอในการใช้จ่าย 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู 
7. พัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบให้มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค และทั่วถึง และท านุบ ารุงรักษา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8. องค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้และ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน    

เป้าประสงค์ 
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      องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  
                              องค์การบริหารส่วนต าบลท่างามได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   เมื่อวันที่ 14  
เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565)  
หมายเหตุ ในตารางพิมพ์จากระบบอีแพลน(e-plan) จะแสดงผลเป็นปีงบประมาณ 2563-2565 
 

ยุทธศาสตร์ 
2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 397,000.00 5 415,625.00 4 948,000.00 

การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 

2 4,896,810.00 1 628,000.00 13 16,849,000.00 

การพัฒนาด้านพัฒนาคณุภาพชีวติของ
ประชาชน 

5 1,599,250.00 18 12,326,910.00 19 1,946,000.00 

การพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได ้ 10 200,000.00 2 6,000.00 3 45,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการ   ต่าง ๆ 

2 40,000.00 0 0 0 0 

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 2 40,000.00 2 40,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 128,490.00 1 128,490.00 5 198,490.00 

ด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1 536,040.00 4 65,000.00 6 629,000.00 

รวม 23 7,797,590 33 13,610,025.00 52 20,665,490.00 
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ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 
กันยายน พ.ศ.2564  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ 
20,665,490.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่  10 
กันยายน พ.ศ.๒๕๖4  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 52 โครงการ งบประมาณ  
20,665,490.00 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 948,000.00 

การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง 13 16,849,000.00 

การพัฒนาด้านพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน 19 1,946,000.00 

การพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได ้ 3 45,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ต่าง ๆ 0 0 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 40,000.00 

ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 198,490.00 

ด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 629,000.00 

รวม 52 20,665,490.00 

 
2.  การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ จ านวนเงิน 17,503,103.00 บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 34 โครงการ จ านวนเงิน 16,305,985.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

การจัดท างบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2 829,000.00 2 826,500.00 

การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการ
จัดการผังเมือง 6 3,650,000.00 6 3,543,500.00 

การพัฒนาด้านพัฒนาคณุภาพชีวติของ
ประชาชน 

12 12,354,000.00 12 11,326,385.00 

การพัฒนาด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได ้ 3 45,000.00 3 45,000.00 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการ
บริการตา่ง ๆ 1 6,228.00 1 6,228.00 
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 30,000.00 2 30,000.00 
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 443,875.00 4 383,372.00 
ด้านการเพิม่ศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 145,000.00 4 145,000.00 

รวม 34 17,503,103.00 34 16,305,985.00 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ขับข่ีปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
โครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ประจ าปี 2565 (แผนอัคคีภัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
  
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การท าผ้ามัดย้อม) ประจ าปี 2565 
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โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
โครงการสร้างเครือข่ายลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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โครงการ “บ้านปันสุข”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข 
สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ  
 
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การ
สร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง 
เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 
  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global 
planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ Global 
เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่
จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ขอสรุปรายงานผล
และเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65  ดังนี้ 
                ๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕65)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  
ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
                ๒.  มีการน านโยบายการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ที่ประกาศไว้ไปด าเนินการครบ
ทุกด้าน  มีความสอดคล้องสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  แผนชุมชน และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ในทุกด้าน......................................................                                                                       
....................3. การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนโครงการบาง
โครงการเนื่องจากผลกระทบจากโรคติดต่อโคโรนาไวรัส  จึงท าให้งบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากหน่วยจัดสรร
งบประมาณนั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นการจัดท าแผนการด าเนินการจึงต้องมีการบริหารด้านความเสี่ยงในอนาคตและมีการ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  


