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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำมี
หน้ำที่ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนถูกต้องตำมระเบียบดังกล่ำวและมีประสิทธิภำพ  
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษำยน 
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรำยงำนและเสนอควำมเห็นที่
ได้จำกกำรติดตำมให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบ  คณะกรรมกำรหวังเป็นว่ำรำยงำนผลกำรติดตำม
ฉบับนี้จะสำมำรถเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำต ำบลไทยอุดม  และสำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้   

  
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 
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ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทย
อุดม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) ขึ้น   
 

ความส าคญัของการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่ ดังนั้น การติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง หากไม่มีระบบติดตามของ
โครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 
 การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งที่การติดตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมจะส่งให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ก าหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
 การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going 
Evaluation) หรือภายหลังที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับ
การติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น

สว่นที ่1 
บทน า 
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ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการ 
 2. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ในระหว่างการด าเนินงานที่จะเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ
ต่อไป 
 3. เพ่ือทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการ เพ่ือใช้วางแผนโครงการในอนาคต 
 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑.  เพ่ือให้ทราบถึงการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒.  ท าให้เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

4. ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
 

ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
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ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประก าศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ 
(๕)   
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วสิยัทัศน ์

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ต าบลน่าอยู่   เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เขตส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยึดติดการมีส่วนร่วมของประชาชน”  
 

ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

เป้าประสงค ์
 1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ทั่วถึง และได้มาตรฐาน  
2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารแหล่งน้ าให้ 

สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า และมี 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

5. ชุมชนท านุบ ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  

6. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การ 

ปกครองท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 
 
 
 

สว่นที ่2 
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
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ตวัชีว้ดั 
  1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 
  2. จ านวนครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน 

3. ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   4. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
  5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
  6. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฟื้นฟู 
  7. ร้อยละของครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีและเข้าร่วม 
กิจกรรม 
  9. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  10. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมาย 
 1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. มีแหล่งน้ าเพียงพอ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบการศึกษามีคุณภาพ  ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ ์
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 

กลยทุธ ์
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพานและท่อระบายน้ า ระบบ 

ไฟฟ้า และพัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึง 
2. การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
3. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ 

สร้างข้ึน 
4. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมงานสาธารณสุข การอนามัย และการ 

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบการบริหารตลอดจน 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
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จดุยืนทางยทุธศาสตร ์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3. พัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 
5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
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ส่วนที ่3 
ผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลไทยอดุม 

 
 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าไทยอุดม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ทั้งนี้ ได้สรุปนโยบายการพัฒนา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม เพ่ือให้เป็นภาพรวมของทิศทางท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดมได้ก าหนดไว้ด้วย 
 
3.1 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
 1. นโยบายดา้นเศรษฐกจิ 

1.1. การแก้ไขความอยากจน โดยการสร้างรายได้และกระจายรายได้ 
1.2 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
1.3 สนับสนุนคุ้มครองดูแลผู้บริโภค 

2. นโยบายดา้ยการเกษตร 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2. ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้แก่ประชน 

3. นโยบายดา้นการคมนาคม 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึงและเพียงพอ 
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

4. นโยบายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
4.1 ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

      และสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนให้มีระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในต าบล เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตที่ดีของ 

      ประชาชน 
4.3 ส่งเสริมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 สนับสนุนด าเนินโครงการลดภาวะโลกร้อน และการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

5. นโยบายดา้นความเขม้แข็งของชมุชน 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย และใจที่ดีทั้งในด้าน 

      นันทนาการ 
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5.2 สนับสนุนการป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด 
5.3 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่าวเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
5.4 รณรงค์ และต้านการกระท ารุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนชรา 
5.5 สนับสนุนด าเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5.6 สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และ 

      อัคคีภัย 
5.7 การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม 
5.8 การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม 
5.9 ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งโดยเน้นให้สมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความ 

     อบอุ่นเข้าใจซึงกันละกัน มีจิตส านึกท่ีดีในการรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักบทบาทและหน้าที่ของ 
     ตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้สังคม 
6. นโยบายดา้นการกฬีา และนนัทนาการ 

6.1 ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการในทุกระดับ เพื่อแก้ไข้ปัญหายาเสพติด และเวลาว่างให้ 
     เป็นประโยชน ์

6.2 ส่งเสริมการจัดการแข่งกีฬาในระดับหมู่บ้านและต าบล 
7. นโยบายดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันาธรรม 

7.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
7.2 ส่งเสริมการศาสนา ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินการจัดศึกษาในระดับปฐมวัยโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็ก 

      เล็กฯ ให้มีคุณภาพชีวิตและมาตาฐาน 
8. นโยบายดา้นความปลอดภยัของประชาชน 

8.1 สนับสนุนการป้องกัน และการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
8.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
8.3 การสนับสนุน และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
8.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท 

9. นโยบายดา้นการเมอืง การบรหิาร และการพัฒนาองคก์ร 
9.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจาย 

      อ านาจและการป้องกันการทุจริต 
9.2 การบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
9.3 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้กับ 

      ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยเฉพาะบริการสาธารณะ 
9.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา และการบริหารงานองค์กร 
9.5 พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
9.6 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
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      ประสิทธิภาพ 
 

3.2 วสิยัทัศนข์ององค์การบรหิารสว่นต าบลไทยอดุม  
          "ต าบลน่าอยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เขตส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยึดติดการมีส่วนร่วมของประชาชน" 

3.3 เป้าประสงค์ 
1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง และได้

มาตรฐาน  
          2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 
          3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ 
ใช้ได้ตลอดป ี
          4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า และมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          5. ชุมชนท านุบ ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  
          6. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
ท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

3.4 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ได้ก าหนดยทุธศาสตร์ไว ้5 ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 
        ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
        ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
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แบบที ่1 การก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

ค าชีแ้จง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ 
  ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว   
 

ชื่อ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ประเด็นการประเมนิ 
ม ี                          

การด าเนนิงาน 
ไม่ม ี                  

การด าเนนิงาน 
สว่นที ่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

สว่นที ่ 2  การจดัท าแผนการพัฒนาทอ้งถิน่   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

ค าชีแ้จง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561 

 
สว่นที ่๑ ข้อมลูทัว่ไป  
    ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  

    ๒. รายงานผลการด าเนินงาน ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
  
สว่นที ่2 การด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี
    3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

16 55,600,000 14 44,017,000 15 58,821,000 11 6,210,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

10 1,621,000 11 1,351,000 8 701,000 10 4,221,000 

การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

15 5,309,800 15 27,444,000 15 5,544,000 15 6,844,000 

การพัฒนาด้านสังคม
และคณุภาพชีวิต 

84 21,016,700 72 20,161,500 68 17,594,900 67 21,276,600 

การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

33 4,200,000 32 4,010,000 32 4,020,000 32 4,030,000 

รวม 158 87,747,500 144 96,983,500 138 86,680,900 135 42,581,600 

 
ผลการตดิตามและประเมนิผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ประจ าปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 158 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 87,747,500 บาท มีการกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง 5 ยุทธศาสตร์              
ให้ความส าคัญกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มากที่สุด จ านวน 84 โครงการ งบประมาณ 
21,016,700 บาท 
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4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561 

                     

ยทุธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

ป ี2561 

จ านวนโครงการ 
ในแผนด าเนนิงาน 

 ป ี2561 

จ านวนโครงการ 
ทีแ่ลว้เสรจ็ 

จ านวนโครงการ 
ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไมไ่ด ้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทีม่กีารยกเลกิ 

  
 

        

  จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน   

16 10.12 5 3.16 2 1.27 - - 14 8.86 - - 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

10 6.32 2 1.27 1 0.63 - - 9 5.69 - - 

3. ด้านแหล่งน้ า
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

15 9.49 6 3.79 2 1.27 - - 13 8.22 - - 

4. ด้านสังคม 
 และคณุภาพชีวิต 

84 53.16 40 25.31 7 4.43 7 4.43 70 44.3 - - 

5. ด้านการเมือง 
การบริหาร 

33 20.88 23 14.55 3 1.89 9 5.69 21 13.29 - - 

รวม 158 100 76 48.10 15 9.49 16 10.12 127 80.3 - - 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ประจ าปี พ.ศ. 2561  มีจ านวนทั้งหมด 158 โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  15  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  9.49   และจ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 
127 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.3 โดยยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.43  
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     5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)     
        โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2562)  
        ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ในปี 2561 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 87,747,500 บาท 
 

ยทุธศาสตร ์
  

งานปกต ิ เงนิสะสม งบหนว่ยงานอื่น รวม 

จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวนเงนิ รอ้ยละ 
1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   

1,100,000 1.23 - - - - 1,100,000 1.23 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

100,000 0.11 - - - - 100,000 0.11 

3. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

740,400 0.84 - - - - 740,400 0.84 

4. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

5,180,696 5.90 - - - - 5,180,696 5.90 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

217,360 0.24 - - - - 217,360 0.24 

รวม 7,338,456 8.32 - - - - 7,338,456 8.32 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการ
ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,338,456 บาท แยกเป็น 
งบปกติ จ านวน 7,338,456 บาท โดยงบประมาณตามโครงการที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ในปี 2561 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 87,747,500 บาท เมื่อน าข้อมูลการ
เบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ ในแผน การเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผน  
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการ 
ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

ไม่ม ี - - - - - 

รวม - - - - - 

 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ดังนี้ 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจ านวนที่จ ากัด ไม่เพียงพอ
กับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น 
 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีจ านวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่
ก าหนดได้ ท าให้ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จน้อย 
 3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีหลากหลายประเด็นท าให้
โครงการมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแต่
งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจ านวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 4. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยังคงมีความต้องการให้ทุก
โครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยค านึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
 5. ขาดบุคลากรในต าแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานในแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งานด้านสาธารณสุข  
  

ข้อเสนอแนะ  

 1. จัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการ
เพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
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 2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงส่วนราชการ
ต่างๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 

 

 3. ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อน
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมา ในรูปแบบของการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
 4. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ก าหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบ ที ่3/1 แบบประเมนิผลการด าเนนิงาน 
 

ค าชีแ้จง : แบบที ่๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน 
(รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทั่วไป 
    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
    2. รายงานผลการด าเนินงาน ระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
 

สว่นที ่2 ยุทธศาสตรแ์ละโครงการ 
    3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการทีอ่ยู่
ในแผนด าเนนิงาน 

โครงการที่ไดน้ าไป
ปฏบิตั ิ

ป ี2561  
   
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   5 2 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

 
  2 1 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   

  6 2 
4. การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 

  
  40 7 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       23 3 
รวม 76 15 

ร้อยละ 100 19.73 
 

 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 

 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ประจ าปี พ.ศ. 2561  มีจ านวนที่อยู่ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561
ทั้งหมด 76 โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  15  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  19.73 โดย
ยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
จ านวน 7 โครงการ  
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สว่นที ่3 ผลการด าเนนิงาน          
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม จ านวน 225 ราย โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมา จ านวน 200 ราย จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดมในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้    
      

1) เพศ จ านวน
(คน) 2) อาย ุ จ านวน

(คน) 3) การศกึษา จ านวน
(คน) 4) อาชีพ จ านวน

(คน) 

ชาย 135 ต่ ากว่า 20 ปี 2 ประถมศึกษา 74 รับราชการ 23 
หญิง 65 20 ปี - 30 ปี 8 มัธยมศึกษา 75 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 13 
รวม 200 31 - 40 ปี 54 อนุปริญญา 25 ธุรกิจส่วนตัว 35 

  41 - 50 ปี 68 ปริญญาตรี 24 รับจ้าง 52 
  51 - 60 ปี 59 สูงกว่า ป ตรี 2 นักเรียน/นักศึกษา 13 
  มากกว่า 60 ปี 9 อ่ืนๆ 0 เกษตรกร 64 
  รวม 200 รวม 200 อ่ืนๆ 0 
       รวม 200 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ รวม 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10.50% 79.50% 10.00% 100.00% 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 11.50% 81.00% 7.50% 100.00% 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 15.00% 73.50% 11.50% 100.00% 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม   8.00% 82.00% 10.00% 100.00% 

5. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   17.50% 71.50% 11.00% 100.00% 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   23.00% 69.00% 8.00% 100.00% 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 27.00% 60.50% 12.50% 100.00% 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 16.00% 72.50% 11.50% 100.00% 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10.00% 80.50% 9.50% 100.00% 

ภาพรวม 15.38% 74.40% 10.16% 100.00% 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดมในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 15.38  สัดส่วนของ
ประชาชนที่พอใจคิดเป็นร้อยละ 74.40 และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 10.16 และเมื่อน าเอา
สัดส่วนของประชาชนที่พอใจมากและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 89.78 อยู่ในระดับ ดี
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 ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้        
 1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)         
 2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)         
 3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)         
 4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 50)   

       

5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ รวม 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 13.50% 80.50% 6.00% 100.00% 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 14.50% 73.00% 12.50% 100.00% 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 17.50% 62.50% 20.00% 100.00% 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม   18.50% 62.50% 19.00% 100.00% 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   12.00% 66.50% 21.50% 100.00% 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด   12.50% 76.50% 11.00% 100.00% 

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 13.00% 65.00% 22.00% 100.00% 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 14.00% 46.00% 40.00% 100.00% 

ภาพรวม 14.44% 66.56% 19.00% 100.00% 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดมในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 14.44  
สัดส่วนของประชาชนที่พอใจคิดเป็นร้อยละ 66.56 และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 19.00 และ
เมื่อน าเอาสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมากและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 81.00 อยู่ใน
ระดับ ดี  

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้        
 1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)         
 2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)         
 3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)         
 4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 50)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ รวม 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   44.00% 37.00% 19.00% 100.00% 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   40.50% 35.00% 24.50% 100.00% 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 46.50% 32.00% 21.50% 100.00% 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม     35.00% 35.00% 30.00% 100.00% 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     45.50% 33.50% 21.00% 100.00% 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     47.50% 28.00% 24.50% 100.00% 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 57.00% 32.00% 11.00% 100.00% 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   45.00% 36.50% 18.50% 100.00% 

ภาพรวม 45.13% 33.63% 21.25% 100.00% 

ผลการติดตามและประเมินผล พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม
ในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 45.13  สัดส่วนของประชาชนที่พอใจคิดเป็นร้อยละ 
33.63  และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 21.25 และเมื่อน าเอาสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก
และสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 78.76 อยู่ในระดับ พอใช้   

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้       
 1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)          

2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)        
 3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)        
 4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 50)        
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ รวม 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   78.00% 11.50% 10.50% 100.00% 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   77.00% 11.00% 12.00% 100.00% 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 73.00% 14.00% 13.00% 100.00% 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม     72.50% 14.50% 13.00% 100.00% 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     74.00% 15.00% 11.00% 100.00% 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     72.50% 17.00% 10.50% 100.00% 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 73.00% 17.50% 9.50% 100.00% 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   70.00% 18.50% 11.50% 100.00% 

ภาพรวม 73.75% 14.88% 11.38% 100.00% 
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ        
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ไทยอุดมในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.75  สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ  คิด
เป็นร้อยละ 14.75 และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 11.38 และเมื่อน าเอาสัดส่วนของ  
ประชาชนที่พอใจมากและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 88.63 อยู่ในระดับ ดี  
 ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้       
 1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)          
 2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)        
 3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)         
 4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 50) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ รวม 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   67.50% 16.00% 16.50% 100.00% 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   73.00% 19.00% 8.00% 100.00% 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 74.00% 18.50% 7.50% 100.00% 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม     75.00% 16.50% 8.50% 100.00% 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     68.50% 16.50% 15.00% 100.00% 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     76.00% 11.00% 13.00% 100.00% 

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   74.50% 13.00% 12.50% 100.00% 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   74.00% 22.00% 4.00% 100.00% 

ภาพรวม 72.81% 16.56% 10.63% 100.00% 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยอุดมในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 72.81 สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ
คิดเป็นร้อยละ 16.56 ละสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 10.63 และเมื่อน าเอาสัดส่วนของประชาชนที่
พอใจมากและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 89.37 อยู่ในระดับ ดี   

ระดับผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้        
1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)          

 2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)        
 3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)        
 4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 50)        
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ รวม 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม   57.50% 30.00% 12.50% 100.00% 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม   59.50% 27.00% 13.50% 100.00% 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 58.00% 26.50% 15.50% 100.00% 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม     60.00% 22.00% 18.00% 100.00% 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม     59.00% 29.50% 11.50% 100.00% 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     55.00% 32.50% 12.50% 100.00% 

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน   56.50% 33.50% 10.00% 100.00% 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   59.50% 30.00% 10.50% 100.00% 

ภาพรวม 58.13% 28.88% 13.00% 100.00% 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยอุดมในภาพรวม มีสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 58.13  สัดส่วนของประชาชนที่พอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 28.88 และสัดส่วนของประชาชนที่ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 13.00 และเมื่อน าเอาสัดส่วนของประชาชน
ที่พอใจมากและสัดส่วนของประชาชนที่พอใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 87.01 อยู่ในระดับ ดี ระดับผลการประเมิน 
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้          

 1. ดีมาก (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)          

 2. ดี (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90)        
 3. พอใช้ (ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80)        
 4. ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 50)        
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ภาคผนวก  
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แบบตดิตามการด าเนนิงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไทยอุดม ตามยุทธศาสตรแ์ละโครงการ 
ที่ไดร้ับอนมุตัิงบประมาณ ตามข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน (ระหวา่งเดือนตลุาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 5 โครงการ 

 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงาน 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณประจ าป ี2561 
จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย 
เหต ุด าเนินการ 

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

1. ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า 
ส่องสว่างภายในหมูบ่้านหมู่ที่ 1-9 

√   200,000.00 200,000  

2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 

√   900,000.00 900,000  

3. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 3 หมู่ ไดแ้ก่ 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 

   437,370.00   

4. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้าน
ไทยสมาน - บ้านใหม่สามคัคี  
ต.ไทยอุดม 

   28,470,000.00   

5. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า อบต.
ไทยอุดม 

   14,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จ านวน 2 โครงการ 

 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงานตามขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณประจ าป ี2561 จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ด าเนินการ 
แลว้ 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

6. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 

   30,000.00   

7. อุดหนุนโครงการจัดงานชมพู่หวาน
และของดีคลองหาด 

√   100,000.00 100,000  
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาดา้นแหลง่น้ าและการอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาติ จ านวน 6 โครงการ 

 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงาน 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณประจ าป ี2561 
จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย
เหต ุด าเนินการ 

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

8. สนับสนุนการจัดท าแนวป้องกันไฟป่า    20,000.00   
9. ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร  

1. หมู่ที่ 2 จ านวน 1 บ่อ  
2. หมู่ที่ 4 จ านวน 5 บ่อ  
3. หมู่ที่ 5 จ านวน 23 บ่อ  
4. หมู่ที่ 8 จ านวน 1 บ่อ  
5. หมู่ที่ 9 จ านวน 1 บ่อ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 4 จ านวน 12 บ่อ 

√ 
 

  443,000.00 354,400 ม.2 
ม.4 
ม.8 
ม.9 

แผน
เพิ่มเตมิ 

10. โครงการการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าร ิ

   20,000.00   

11. โครงการปลูกต้นไม ้    30,000.00   

12. ขุดลอกคลองสาธารณะภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1 - 9 

√ 
 

  386,000.00 386,000 ม.1 
ม.3 
ม.5 
ม.6 

13. โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย    50,000.00   

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาดา้นสังคมและคุณภาพชวีติ จ านวน 40 โครงการ 

 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงาน 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณประจ าป ี2561 
จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย
เหต ุด าเนินการ 

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

14. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตั้งด่านตรวจรอง 
1. เทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 จุด 
2. เทศกาลสงกรานต์ จ านวน 1 จุด 

√ 
 

  45,000.00 44,324  

15. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ √   10,000.00 10,000  
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 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงาน 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณประจ าป ี2561 
จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย
เหต ุด าเนินการ 

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

16. โครงการอาหารเสรมิ (นม)  √  1,046,245.00 298,192  

17. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเลก็ 
ศพด.อบต.ไทยอุดม 

 √  214,000.00 88,200  

18. โครงการจดักิจกรรมของ ศพด.  
อบต.ไทยอุดม 

   10,000.00   

19. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ศพด. 
อบต.ไทยอุดม 

   8,000.00   

20. โครงการควบคมุและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

   30,000.00   

21. โครงการควบคมุและป้องกันโรคพษิ
สุนัขบ้า 

   30,000.00   

22. โครงการสงเคราะหผ์ู้ยากไร้ในต าบล
ไทยอุดม 

   30,000.00   

23. โครงการบ้านท้องถิ่นไทย  
(บ้านเอื้ออาทร) 

   100,000.00   

24. โครงการเพิม่ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบทบาทผู้น าท้องถิ่นและ
ผู้น าชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางประชารัฐ 

√   470,000.00 470,000  

25. สนับสนุนการจัดงานประเพณ ี
วันสงกรานต ์

√   150,000.00 94,360  

26. โครงการหล่อเทียนและถวายวดั 
วันเข้าพรรษา 

   10,000.00   

27. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ตดิเช้ือ HIV  √  6,000.00 3,000  
28. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  √  1,516,800.00 696,000  

29. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  √  4,552,800.00 2,235,000  
30. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธ ี    20,000.00   
31. สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร

พัฒนาสตรรีะดับหมู่บ้าน 
   30,000.00   

32. โครงการอาหารเสรมิกลางวัน  √  2,246,100.00 1,068,720  

33. อุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
หมู่ที่ 1-9 

   67,500.00   
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 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงาน 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณประจ าป ี2561 
จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย
เหต ุด าเนินการ 

แลว้ 
อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

34. อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ ให้แก ่
- ที่ท าการปกครอง จ.สระแก้ว  
- ศตส.อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 

   150,000.00   

35. อุดหนุนโครงการจัดงานสบืสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว 

√   60,000.00 60,000  

36. ติดตั้งกล้องวงจรปดิ (CCTV)    814,950.00   
37. โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติดต าบล

ไทยอุดม 
   30,000.00   

38. อุดหนุนงบประมาณจดัการแข่งขัน
กีฬา อปท.สัมพันธ์ อ.คลองหาด 

   40,000.00   

39. ซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 
ภายในหมู่บ้านพรหมนิมติ หมู่ที่ 8 

√   57,900.00 57,900 แผน
เพิ่มเตมิ 

40. ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบ้านใหม่
สามัคคี บริเวณศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

 √  99,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

41. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศพด. 
อบต.ไทยอุดม 

   117,300.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

42. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์จ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่
ที่ 9 

   30,500.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

43. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านวังปืน 

   6,500.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

44. โครงการควบคมุการขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  
1 บ้านไทยสมาน 
 2 บ้านพรหมนมิิต 

   13,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 
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 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงานตามขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณประจ าป ี2561 จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ด าเนินการ 
แลว้ 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

45. อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตาม
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา   
จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 

   13,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

46. โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ 
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บ้านซับถาวร 

   6,500.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

47. โครงการควบคมุโรคมาลาเรีย  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 4 

   6,500.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

48. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตาม
พระราชด าริสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกมุารี 
จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่
ที่ 4 และหมู่ที่ 5 

   17,500.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

49. โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To Be Number One (ศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ตาม
พระราชด าริทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี 
จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1  
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 

   23,500.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

50. โครงการบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน  หมู่ที่ 1-9  
หมู่ละ 7,000 บาท 

   63,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

51. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เสรมิสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก 

   15,000.00   

52. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)    50,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

53. อุดหนุนงบประมาณกีฬามวยไทยต้าน
ยาเสพตดิ 

√   55,000.00 55,000 แผน
เพิ่มเตมิ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร จ านวน 23 โครงการ 

 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงานตามขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณประจ าป ี2561 จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ด าเนินการ 
แลว้ 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

54. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
อบต.และผู้น าชุมชน 

√   200,000.00 200,000  

55. ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

√   80,000.00 17,360  

56. โครงการซ่อมแซมพัสดุและครภุัณฑ์    80,000.00   

57. โครงการจดัการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

   10,000.00   

58. โครงการประชุมประชาคม √   12,000.00 10,832  
59. โครงการสร้างความรักความสามคัคี 

ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อปกป้อง
สถาบันส าคญัของชาต ิ

   50,000.00   

60. อุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

   65,000.00   

61. โครงการอบรมส่งเสรมิความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

   10,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

62. โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น (กิจกรรม"โตไปไม่โกง") 

   50,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

63. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
ประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภา
ท้องถิ่นยุคใหม่ในการพิจารณา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

   30,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

64. โครงการจดัหน่วยบริการเคลื่อนที ่
เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธภ์าษี
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทยอุดม 

   30,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

65. โครงการจดัหาวัสดุของ อบต.ไทยอุดม 
(สป.บริหารทั่วไป) 

 √  500,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 
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 ที่ 

โครงการ 
ปงีบประมาณ 2561  

จากแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผลการด าเนนิงานตามขอ้บญัญตั ิ
งบประมาณประจ าป ี2561 จ านวน 

งบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว ้
(บาท) 

จ านวน 
งบประมาณ 
ทีเ่บกิจา่ย 

(บาท) 

หมาย
เหต ุ

ด าเนินการ 
แลว้ 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไมไ่ด้
ด าเนินการ 

66. โครงการจดัหาวัสดุของ อบต.ไทยอุดม 
(สป. ความสงบภายใน)  

 √  50,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

67. โครงการซ่อมแซมวสัดุและครภุัณฑ์
ของ อบต.ไทยอุดม (ส่วนการศึกษา) 

 √  50,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

68. โครงการจดัหาวัสดุของ อบต.ไทยอุดม 
(ส่วนการศึกษา) 

 √  100,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

69. โครงการซ่อมแซมวสัดุและครภุัณฑ์
ของ อบต.ไทยอุดม (ส่วนการศึกษา) 

 √  50,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

70. โครงการจดัหาวัสดุของ อบต.ไทยอุดม 
(สป.สังคมสงเคราะห์) 
 

 √  100,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

71. โครงการซ่อมแซมวสัดุและครภุัณฑ์
ของ อบต.ไทยอุดม 
(สป.สังคมสงเคราะห์) 

 √  50,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

72. โครงการจดัหาวัสดุของ อบต.ไทยอุดม 
(ส่วนโยธา เคหะฯ) 

 √  100,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

73. โครงการซ่อมแซมวสัดุและครภุัณฑ์
ของ อบต.ไทยอุดม (ส่วนโยธา เคหะ
ฯ)  

 √  50,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

74. โครงการ หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสขุ 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ
โครงการ สระแก้วผูกใจประสาน 
ให้บริการประชาชน 

   200,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

75. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

   2,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

76. โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ต าบลไทย
อุดม 

   2,000.00  แผน
เพิ่มเตมิ 

 

 




