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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 
 

 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
หน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
(๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
(๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
(๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

 

  ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ    ในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  
เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและ
การเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดู
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่
แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิค
เชิงวิชาการค่อนข้างสูง  

  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง 
และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียง
คนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-
time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดู
ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไป
ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

  จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (เดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕63  ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๑๓ และ  
ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
    (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  

  ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ต าบลทับสวาย    จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงกันยายน ๒๕๖4) ขึ้น  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 
 
 

 
  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียง ไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   
 
 
 

  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอ
ตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



~ ๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตัง้งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเพ่ิม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ 4  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   

  กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและ
พึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอ
โอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลทับสวาย
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 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 าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 
 
 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔ 

 
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙ (๒)   

 
  ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (๓)    

 
ขั้นตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  
ข้อ ๑๔ (๕)   
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
   

     
   สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

4.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
4.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิ งคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลต าบลทับสวายในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหาร 

ส่วนต าบลทับสวาย (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
4.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

5.๑  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
5.๒  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

๕.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/
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5.๓  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

5.๔  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบั ติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5.๕  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

5.๖  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.๗  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

5.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

5.๙  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑.๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

๑.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี ๑๒   
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่

ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  2559   ซึ่งทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักกำร 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ส่วนท่ี ๒ 
 

กำรติดตำมและประเมนิ 
 

แผนยุทธศาสตร์ 

๑.  สรุปผลกำรตดิตำมและประเมินผล  ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาประเทศ  โดยแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๒.  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 



~ ๑๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้    

 
 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
 

หลักกำรของยุทธศำสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
 

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม ่    
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่ำนิยมหลักของคนไทย   
ค่ำนิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประกำร  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



~ ๑๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕.  นโยบำยของรัฐบำล   
๕.๑  นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐ 
      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  ประกอบด้วยนโยบำย  ๑๑  ด้ำน  ดังนี้ 
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  
๑)  กำรแก้ไข ปัญหำยำเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 



~ ๑๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

 
๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 
พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิต
ยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ งด าเนินการ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดิน
ในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท า

ผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 



~ ๑๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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๖.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑ 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  
๔  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศำสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้     

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจงัหวัดนครรำชสีมำ 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
วิสัยทัศน์      “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
เป้ำประสงค์รวม 

 1) เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้อง 
สถาบันหลักของชาติ 
 5) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการทุกด้าน  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน         ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



~ ๑๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันเศรษฐกิจ 

   เป้ำประสงค์    
เชิงยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

1. เพ่ือขยาย
อัตราการ
เจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 

1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการทั้งในและนอก
ภาคการเกษตร (ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง) 

2. ส่งเสริมการน านวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และ
อาหารปลอดภัย (Food Valley) มาใช้เพ่ิมศักยภาพ 
ในการผลิต 

2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(%)       

3. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

2. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

3. อัตราการว่างงาน (%) 5. น าองค์ความรู้สู่ผู้ปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 4. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
(เท่า) 
5. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพในพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึน (ครัวเรือน/ปี) 

  6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
(%) 

6. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

3. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน  
(บาท/คน) 

7. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้อยู่ในวัยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ 

8. จ านวนผู้ประกอบการ     
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน (ราย) 

8. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงานนวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัด 

 
 



~ ๑๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  

   เป้ำประสงค์    
เชิงยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. เพ่ือลดความ
ยากจนและ
ความเหลื่อมล้ า 

1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

2. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และได้รับ   
สิ่งอ านวยความสะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
รวมทัง้ระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือพัฒนา 
โครงข่ายความ
คุ้มครองทาง
สังคม 

3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
(%)     

3. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงาน  
ในจังหวัด 

4. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
สามารถบริการได้อย่างครอบคลุม 

5. ส่งเสริมให้สังคมปราศจากโรคระบาดจากสัตว์เร่ร่อน
สู่คน  

3. เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับ
สังคม 

4. ระดับความส าเร็จของ
หน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(ครั้ง) 

6. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
7. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาทางสังคมขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด 

4. เพ่ือให้
ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 
  

5. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 
(แพทย์/คน) (ปี 2559 แพทย์ 
626 คน ประชากร 
2,629,979 คน) 

8. ส่งเสริมให้มีการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
(แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล แพทย์เวชศาสตร์) 

6 .ประชาชน นักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 

9. ส่งเสริมการสร้างทักษะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล       
แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

  7. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี 
(ปี) 

10. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรอายุ  
15 - 59 ปี  

  8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net  ม.3 
(คะแนน) 

11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 

 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน  
                   ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

   เป้ำประสงค์    
เชิงยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด (จ านวน 
1,920,525 ไร่) 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึก
ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ 
ของทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 2. เพ่ิมความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์ 
ให้ทุกภาคส่วนส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการ   
ลดปริมาณขยะ 

3.การจัดการน้ าเสีย (แห่ง) 3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดการน้ าเสีย  

  4. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าทั้งในเขต
ชลประทาน และนอกเขตชลประทาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการขยายผลตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

    5. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง และ
เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่งตามแม่น้ า 
ล าคลองสายหลักของจังหวัด 

2. เพ่ือใช้
พลังงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 

6. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
ครัวเรือน อุตสาหกรรม และภาครัฐ 

6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครัวเรือนต่อประชากร  
(ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี) 

  

  7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 

  

  8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม  
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ล้านบาท)  

  

 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง ทุกมิติ เพื่อปกป้องสถำบันหลักของชำติ และควำมปลอดภัย 
                    ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

   เป้ำประสงค์    
เชิงยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้าง
ความมั่นคง  
เพ่ือปกป้อง
สถาบันหลัก  
ของชาติ 

1.จ านวนต าบลที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ 
(ต าบล) 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
2. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
3.ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชด าริ 

2. เป็นศูนย์
บริหารจัดการ
เครือข่ายการ
ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา  
ด้านความมั่นคง
ทุกมิติ  

2. จ านวนต าบลที่เข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุกมิติ (ต าบล) 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
และการค้ามนุษย์ 

6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

8.การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

9. การส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
10. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 

11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย  
3. เสริมสร้าง
ความปรองดอง 
และความ
สมานฉันท์ 
ในชาติ 

3.สร้างการรับรู้ที่
ถูกต้อง (ต าบล) 

12. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 

4.สร้างการมีส่วนร่วม  
(ต าบล) 

13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

   เป้ำประสงค์    
เชิงยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ HA (%) 

1. เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการ
ภาครัฐ  

2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา (%) 

  3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (%) 

  4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
(%) 

  5. การให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

      5.1 จ านวนครั้ง 
      5.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  6. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่าย

งบประมาณ (%) 

  7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บรายได้ ไม่
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%) (ปี 58 จ านวน
1,855,699,358 บาท) 

2. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การพัฒนา
องค์กร 

8. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร 
     8.1 ประชาชน 
     8.2 บุคลากรภายในองค์กร 

3. การพัฒนาบุคลากร 
4 การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
 6. การสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

 
๘.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ 

๘.๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘.๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 



~ ๒๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

๔)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๘.๓  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกร 

๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ   มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

๓)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ     น า
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจาย
สินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือ
การอนุรักษ ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๘.๔  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ

เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน

และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา  
๘.๕  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 

๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน(อสม.) 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 



~ ๒๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๘.๖  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๘.๗  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 

๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

๘.๘  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆ 
ในโลก 

๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖)  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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๘.๙  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  เพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
๘.๑๐  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
๙.  แผนชุมชน  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้
ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
  โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
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๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การ
ส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  
ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้ง
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 
๑.  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ   

ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลทับสวายเป็นต าบล
ขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่นปานกลางในบางหมู่บ้าน และสงบสุข  และคาดการณ์ในอนาคต
ต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขอยู่และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดใน
อนาคต  ดังนี้ 
 

“ บริการทั่วถึง   เป็นธรรม   โปร่งใส   ตรวจสอบได้ ” 

    

 2. พันธกิจ 
  1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  2)  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  3)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญหาท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน 

4)  พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ   
ชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  5)  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
  6)  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  7)  ส่งเสริมความร่วมมือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชน 
  8)  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  

 3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้มีระบบโครงข่ายการคมนาคมที่ดี   สะดวก  เชื่อมโยง        

ปลอดภัยและเพียงพอ  และมีการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ดีและเพียงพอ 
2)  ชุมชนสามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3)  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสของชุมชน  มีรายได้เพ่ิมข้ึน  และมีคุณภาพชีวิต สุขอนามัย  และ  

สภาพแวดล้อมที่ดี 
4)  เด็กเล็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน รวมถึงได้รับอาหารเสริม(นม) ,  

อาหารกลางวันครบทุกคน 
5)  พัฒนาด้านการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบ  ศูนย์เรียนรู้   ข้อมูล
ข่าวสาร 

ต่าง ๆ ในชุมชน 
6)  ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย   
7)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขเพ่ือให้ชุมชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
9)   สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ   

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 



~ ๒๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

10)  ชุมชนมีการจัดระเบียบในสังคม  และมีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
11)  ชุมชนพ่ึงพาตนเองตามแนวพระราชด าริ   โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
12)  ประชาชนมีอาชีและมีรายได้เพียงพอเพ่ือใช้จ่ายในครอบครัว 
13)  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องการเกษตร  การปลูกพืช   ปลูกต้นไม้ให้แก่
ประชาชน   

รวมทั้งการใช้เกษตรอินทรีย์เพ่ือลดปริมาณสารเคมี 
14)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  ในเรื่องยาเสพติด , การป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

4.  ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
 ยุทธศำสตร์ที่  1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1.  ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
  2.  จัดท าทางระบายน้ ามิให้เกิดน้ าท่วมขังและเกิดมลภาวะเป็นพิษ 
  3.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  4.  การพัฒนาด้านอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
  5.  งานด้านการผังเมือง 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1.  ส่งเสริมอาชีพ 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด้านกีฬาและนันทนาการ 
  6.  การบริหารบ้านเมืองที่ดี  
 

 ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
   1.  งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย 

2.  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศำสตร์ที่  4   กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและกำร
ท่องเที่ยว 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.  การส่งเสริมการลงทุน 
   2.  การส่งเสริมการเกษตร 
 

 



~ ๒๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1.   การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ าเสีย  ฝุ่นละออง  กลิ่นและเสียง 
  2.   การส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3.  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบภายในชุมชน  
     

 ยุทธศำสตร์ที่  6    กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.  ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 

 

 ยุทธศำสตร์ที่  7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

  1.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

   

5.  นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น   
-  นโยบำยเร่งด่วนที่จะด ำเนินกำรในปีแรก 

   1.  บริการผู้สูงอายุ  ให้ได้รับความสะดวกในการรับเบี้ยยังชีพ  “ถึงมือถึงบ้าน” 
  2.  สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้

ได้รับค่าตอบแทน  ตามอ านาจหน้าที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถด าเนินการจ่ายได้   ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ 

  3.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคท้ังทางน้ า   และทางบก  “น้ าไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี” 
    4.  ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาส  “เด็กเรียนดี  มีทุน”  
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและเพ่ิมโอกาสในชีวิต 

  5.  ส่งเสริมการกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี    
6.  ดูแลสวัสดิการส าหรับเด็ก  สตรีและผู้สูงอายุ   

   7.  พัฒนาบุคลากรในองค์กร  โดยเน้นด้านการให้บริการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

-  นโยบำยที่จะด ำเนินกำรในระยะ  4 ปี 
1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มุ่งม่ันที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน   เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   โดยมีแนวทางดังนี้ 

(1)  สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า   โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค 
(2)  สร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  เพ่ือให้มีน้ าประปาท่ีมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภค 

บริโภค 
(3)  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้าน  และบริเวณที่มีประชาชนสัญจรไปมา  เพ่ือให้ได้รับ

ความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(4)  ขยายเขตไฟฟ้า  ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุม 
(5)  สร้างและบ ารุงรักษาถนน ที่อยู่ในเขตต าบลทับสวาย  ไม่ว่าจะเป็นถนนภายในหมู่บ้าน    



~ ๒๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในการสัญจรไปมา  และเป็นเส้นทางที่มี
การขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรไปจ าหน่าย 

(6) สร้างและปรับปรุงระบบทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง และเพ่ือ
เปิด 

เส้นทางการไหลของน้ าจากชุมชนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 
  (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและมีรายได้เสริม   
  (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  รวมถึงผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง    
  (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี  แม่บ้าน  เพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้   
มีรายได้เสริมเพ่ิมขึ้น  
  (5)  ส่งเสริมให้บุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมในแต่ละต าแหน่งงาน  เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งข้ึน    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
  (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เพ่ือให้เด็กมี 
พัฒนาการดีทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา 

 

3. ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  (1)  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ให้ได้รับสวัสดิการ
ทางสังคม    
  (2)  ให้การสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชน  จุดตรวจ  เพื่อบริการประชาชน  เป็นศูนย์เฝ้า 
ระวังการเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ในชุมชน 

 

4. ด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
  (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
  (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน  เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

5. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  (1)  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบในชุมชน 
  (2)  ส่งเสริมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในต าบลทับสวาย 
 

6. ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดมาสู่รุ่นหลัง      

รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   

 

7. ด้ำนนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำล 
(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด   

  (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

๑.๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
เฉพำะปีงบประมำณ  พ.ศ.2563  (ตั้งแต่  1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563) 
 

 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน    ที่ด าเนนิการแล้วในปงีบประมาณ   2563 (18 ) 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร / กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั้งไว ้

จ ำนวน 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่1 สายหลุ่งไผ่ถึงสาม
แยกทางไปบา้นหนองหว้า 

300,000 297,000   

2. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เส้นฟาร์มนาย
สมศักดิ์ ทบพักตร์ ไปโคกสังหาร 

497,000 495,000   

3. 
โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ 2 จากทางหลวง
ชนบท ถึงถนน 226 (เสน้สระประมงทิศตะวันออก) 

409,000 405,000   

4. 
โครงการขยายผิวจราจร คสล. หมู่ 2 จากทางหลวง
ชนบท ถึงถนน 226 (เสน้สระประมงทิศตะวันตก) 

200,000 198,000   

5. โครงการขุดลอกสระน้ าบ่อใน  หมู่ 3 295,000 293,000   

6. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 
บริเวณสระนายสอน  ถึงโรงเรียนเก้งเต็ก 

495,000 493,000   

7. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5  จากบ้านหนอง
หว้า  ไปบ้านโนนแฝก ต าบลตะโก 

300,000 298,000   

8. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6  จากนานางสุนทร  
มิโนทานัง    ถึงถนน 226 

300,000 298,000   

9. 
โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน (สระ
ประมง)  บ้านสระทอง  หมู่ 7 

497,000 495,000   

10. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เส้นฟาร์มนาย
สมศักดิ์ ทบพักตร์ ไปโคกสังหาร 

297,000   โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

11. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2  จากถนนทาง
หลวงชนบท  ถึงฟาร์มนายธรรมรัตน์ 

189,000   โอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ 

12. 
โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลโดยใช้ระบบโซลาเซลล์  
หมู่ 4 

285,000   โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

13 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5  จากบ้านหนอง
หว้า  ไปบ้านโนนแฝก ต าบลตะโก 

297,000   โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน    ที่ด าเนนิการแล้วในปงีบประมาณ   2563  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

14 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 จากถนนสาย 
226 โรงไฟฟ้าย่อยถึงวัดโนนส าราญ เชื่อมต่อต าบล
เมืองพลับพลา (ต่อจากถนน คสล.เดิม) 

297,000   โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

15. 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 7  แยกที่พักสงฆ์ 
ถึงไร่นายประสทิธิ์   เรืองคง 

299,000   โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

16. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 จากบ้านนางวรรณ 
ถึงสุดเขตที่ดินนายธีระชัย 

297,000   โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

17. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้โซลาเซลล์ หมู่ 1 285,000 272,000  จ่ายขาดเงิน
สะสม 

18. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้โซลาเซลล์ หมู่ 2 285,000 272,000  
จ่ายขาดเงิน 

สะสม 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 5,824,000 3,815,000  

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน      ไม่ได้ด าเนินการในปงีบประมาณ  2563  ( - ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ไม่มี - -   

รวมทั้งสิ้น(บาท) - -   
 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต   ที่ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2563 (36 ) 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ติดเชือ้ 60,000 42,000 
ต.ค.61-ก.ย.

63  

2. 
(ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษา) 
โครงการอาหารกลางวนั  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 

196,000 163,400 
ต.ค.61-มี.ค.

63 
 

3. 
โครงการอาหารกลางวนั  ส าหรับโรงเรียนชุมชน 
บ้านทับสวาย 

581,000 456,460 
ต.ค.61-ก.ย.

63  

4. โครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับ ศพด. 76,650 46,580.80 
ต.ค.61-ก.ย.

63  



~ ๓๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด าเนนิการ 
แล้ว 

5. 
โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนชุมชนบ้าน
ทับสวาย 

277,850 174,689.20 
ต.ค.61-ก.ย.

63 
 

6. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย(เข้าคา่ยลูกเสือ) 30,000 30000 ธ.ค.61  

7. 
เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นที่ (สปสช.) 

100,000  100,000 ก.พ.61  

8. เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 60,000 47,221 
ต.ค.61-ก.ย.

62  

9. 
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

144,040 162,439.58 ธ.ค.61  

10. 
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) 

68,000 54,400 
ต.ค.61-ก.ย.

62  

11 สนับสนนุเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 5,263,200 4,907,300 
ต.ค.61-ก.ย.

62  

12 สนับสนนุเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,209,600 1,095,200 
ต.ค.61-ก.ย.

62  

13. 
โครงการจัดหาน้ าดื่มสะอาดส าหรับนักเรียน ศพด. 
อบต.ทับสวาย 

10,000 2,760 
ต.ค.61-ก.ย.

62 
 

14. โครงการ อบต.ร่วมใจเพื่อเด็กไทยฟันด ี 20,000 15,800 
ต.ค.61-ก.ย.

62   

15. โครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ 10,000 - 
ต.ค.61-ก.ย.

62 

ด าเนินการแต่
ไม่ใช้

งบประมาณ 

16 ค่าใช้จ่ายสนบัสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 50,000     50,000 ธ.ค. 62  

17 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศพด. อบต.ทบัสวาย 

5,000 5,000 
ต.ค.61-ม.ค.

62 
 

18 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบา้   40,000 39,472 
มี.ค.62-ก.ย.

62  
 

19 
โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. (หน่วยรับเงินอุดหนุน 

240,000 238,000 ก.ค.62  

20 ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (คา่หนังสือเรียน)  4,000  4,000 
ต.ค.61-ก.ย.

62  

21 ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (คา่อุปกรณ์การเรียน) 4,000 4,000   

22 ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (คา่เครื่องแบบนักเรียน) 6,000 6,000   

23 
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (คา่กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

8,600 8,600   

24 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 3,000 2,266 ม.ค.62  



~ ๓๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

25 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กให้ได้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ - - 
ต.ค.61-ก.ย.

62 
ด าเนินการ
ไม่ใช้งบ 

26 โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อบต.ทับสวาย 30,000 4,690 -  

27 
โครงการจัดท าและปรบัปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 30,620 -  

28 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อภายใน ศพด.ทับสวาย 

10,000 - - 
ด าเนินการ
ไม่ใช้งบ 

29 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นทบัสวาย หมู่ 1  

20,000 20,000  ก.ย. 63  

30 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข บา้นทับสวายพัฒนา หมู่ 2  

20,000 20,000  ก.ย. 63  

31 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นสะพานสาม หมู่ 3  

20,000 20,000  ก.ย. 63  

32 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านเจริญผล หมู่ 4  

20,000 20,000  ก.ย. 63  

33 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นหนองหว้า หมู่ 5 

20,000 20,000  ก.ย. 63  

34 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นบตุะเภา หมู่ 6  

20,000 20,000  ก.ย. 63  

35 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นสระทอง หมู่ 7  

20,000 20,000  ก.ย. 63  

36 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข บา้นสุขสนัต์ หมู่ 8  

20,000 20,000  ก.ย. 63  

รวมทั้งสิ้น (บาท) 8,766,940 7,850,898.50  

 
 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต     ทีไ่ม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  2563  (8) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการกีฬาเด็กประจ าปี  20,000 - -  

2 
โครงการช่วยนักเรียนนักศึกษาให้มีงานท า 
ช่วงปิดภาคเรียน 

50,000 - -  

3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ 30,000 - -   

4 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
ผู้ใช้บริการ อบต.ทบัสวาย 

25,000 - -  



~ ๓๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

5 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทับสวาย 

10,000 - -  

6 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

5,000 - -  

7 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ 20,000 -   

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด 40,000 -   

รวมทั้งสิ้น (บาท) 200,000 -  

 
 
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
                                                                                      ที่ด าเนินการแล้วในปงีบประมาณ 2563 ( 3  ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1 
โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดท าแผนชุมชน
และเวทีประชาคม   

20,000 - ต.ค.61-ก.ย.
63 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 
โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล  

40,000 8,875 ม.ค.-เม.ย. 63  

3 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบล 
ทับสวาย  

250,000 135,491.8 
ต.ค.61-ก.ย.

63 
 

 รวมทั้งสิ้น (บาท) 310,000 144,366.80  

 
 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
                                                                              ที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 (2) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสภา
ท้องถิ่น 

700,000 - -  

2 โครงการปกป้องสถาบัน 50,000 - -  

รวมทั้งสิ้น(บาท) 750,000   

 
 



~ ๓๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
       ที่ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2563 (4) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1. 
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไมป้ระดับ ถุงด า  
ดิน  ปุ๋ย ฯลฯ) 

20,000 
 

-  
ด าเนินการ 
ไม่ใช้งบ 

2 โครงการขุดลอกสระน้ าบ่อใน  หมู่ 3 295,000 293,000   

3 โครงการขุดลอดสระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน  หมู่ 7 497,000 495,000   

4 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์  หมู่ 5 331,000 331,000   

รวมทั้งสิ้น(บาท) 1,143,000 1,119,000  

 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
       ที่ไม่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ 2563 ( 1 ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
ต าบลทับสวาย 

30,000 - -  

รวมทั้งสิ้น(บาท) 30,000   

 
 
 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
               ที่ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ   2563 (4 ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1. โครงการบริหารจัดการขยะภายในต าบลทับสวาย 20,000 - 
ต.ค.61 – ก.ย. 

63 
ด าเนินการแต่ไม่
ใช้งบประมาณ 

2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ส านักงาน อบต.ทบัสวาย - -  ด าเนินการแต่ไม่
ใช้งบประมาณ 

3 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์แหล่งเรียนรู้ ศพด. ทับสวาย - -  ด าเนินการแต่ไม่
ใช้งบประมาณ 

4 โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน - - - ด าเนินการแต่ไม่
ใช้งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 20,000 -  

 



~ ๓๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
               ที่ไม่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ   2563 ( 2 ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
โครงการส่งเสริมการผลิตและใชส้ารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชแทนทดแทนการใช้สารเคมี 

30,000 - -  

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 40,000 -   

รวมทั้งสิ้น(บำท) 70,000 -  

 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          ที่ได้ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2563 (11) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1 โครงการจัดงานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ 
100,000  
โอนเพ่ิม 

250,000 
349,990   

2 โครงการจัดงานบวงสรวงยา่โม 50,000 - มี.ค.63 ด าเนินการ 
ไม่ใช้งบ 

3 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยแถลง (งานรัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติ) 

25,000 25,000   

4 โครงการจัดงานรัฐพิธ ี - - 
ต.ค.62-ก.ย.

63 
ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 

5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ - - ม.ค.63 ไมไ่ด้ใช้
งบประมาณ 

6 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ - - ธ.ค.62 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

7 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา 20,000 -  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

8 โครงการจัดงานวันขึน้ปีใหม่ของ ศพด. อบต.ทับสวาย - - ม.ค.63 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

9 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีวฒันธรรม
ท้องถิ่นประจ าหมู่บ้าน  (บญุเบกิบ้าน) 

- - พ.ค. 63 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

10 โครงการวันแม่แห่งชาต ิ - - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

11 
เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยแถลง 
(โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นอ าเภอห้วยแถลง) 

20,000 20,000   

รวมทั้งสิ้น(บาท) 465,000 394,990  



~ ๓๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          ที่ไม่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ 2563 ( 1 ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานประเพณีวนัสงกราน/วนัผู้สงูอาย ุ 100,000 -   

รวมทั้งสิ้น(บาท) 100,000   

 
 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำล 
          ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563  (5) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธผ์ลการด าเนนิงานของ 
อบต. 

- - 
ต.ค.62-ก.ย.

63 
ด าเนินการ
ไม่ใช้งบ 

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย - - 
ต.ค.62-ก.ย.

63 
ด าเนินการ
ไม่ใช้งบ 

3 โครงการโตไปไมโ่กงของ ศพด. ทับสวาย - -  
ด าเนินการ
ไม่ใช้งบ 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร - - 
ใช้งบประมาณ
ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียน 

แต่ละกอง 

5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธก์ารช าระภาษี 10,000 -  
ด าเนินการแต่

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น (บาท)    

 
 
 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำล 
          ที่ไม่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ 2563  ( - ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ไม่มี - -   

รวมทั้งสิ้น(บาท) - -   
 
 



~ ๓๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น และคณะอนุกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น   จัดประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  รวมทั้งข้อเสนอแนะ  
ข้อคิดเห็น  ในการแก้ไขปัญหา  เมื่อวันที่  27  เดือนธันวาคม  2562  ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 
   

ยุทธศำสตร์ ที่ 1.   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.  ปัญหาฝาปิดท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านช ารุด  คือ  มีเหล็กเส้นโผล่

ออกมาจากฝากคอนกรีต  อาจท าให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา  จึงเสนอให้คณะผู้บริหารแจ้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฝาปิดท่อระบายน้ าทั้งต าบล  ซึ่งมีหลายจุดที่ ช ารุด  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  2.  ปัญหาของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณทางแยก  ทางเลี้ยวซ้าย - ขวา ที่จะต้องมีหักมุม
ถนน  สัญจรไปมาไม่สะดวก  เนื่องจากในการก่อสร้างไม่ได้มีการจัดท าหูช้างเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก
และไม่ปลอดภัย   ดังนั้น  จึงเสนอว่าการออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีทางแยก  ทางเลี้ยวซ้าย- ขวา   
จะต้องออกแบบให้มีหูช้างด้วยทุกครั้ง  และโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วโดยที่ไม่ได้จัดท าหูช้าง  ขอให้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงถนนโดยจัดท าหูช้างเพ่ิมเติม   
   3.  ตัวแทนของบ้านสระทอง  ติดตามการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล  ซึ่งได้น า
เรียนท่านนายกให้แจ้งผู้รับเหมาท่ีท าการก่อสร้างไปแล้ว  เรื่องผู้รับเหมาไม่ได้ด าเนินการติดเทปพันเกรียวส าหรับต่อ
กับท่อน้ า   จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ด าเนินการ  ซึ่งโครงการที่ด าเนินการไปนั้นอาจจะเกิดปัญหาน้ ารั่วซึมตามมา   จึง
ขอให้ผู้บริหารได้เร่งรัดติดตามการด าเนินการดังกล่าว  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  4.  ปัญหาการสัญจร  เส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวก  เนื่องจากส่วน
ใหญ่เป็น  ถนนดิน  ถนนหินคลุก  ช ารุดทรุดโทรม  และไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นเวลาหลายปี ท าให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางต่างๆ ภายในต าบลได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง  ดังนั้น  จึงน าเรียนเสนอ
คณะผู้บริหาร  พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการปรับปรุง  หรือซ่อมแซมถนนดิน  ถนนหินคลุกภายใน
ต าบลทับสวาย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
   5.  ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลทับสวาย   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยมาก  
หรือบางปีไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน  และปัญหาไฟฟ้าภายในหมู่บ้านดับ  เสีย  และยังไม่ได้มีการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ท าให้การ
เดินทางของประชาชนไม่สะดวก  และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
  6.  ปัญหาน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน บ้านบุตะเภา หมู่ 6 ที่เกิดจากการก่อสร้างรางระบายน้ าและ
ฝาเหล็ก  ในอดีต   ซึ่งปัจจุบันไม่มีสถานที่รองรับน้ าเสีย  และท าให้น้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน  เกิดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย  ขยะสะสมในร่องน้ า และโรคไข้เลือดออกตามมา ดังนั้นทางหมู่บ้านจึงเสนอให้ถมทางระบายน้ า
ดังกล่าวทิ้งเสีย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ยุทธศำสตร์ ที ่2.   กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 1.  ปัญหาการมั่วสุมของวัยรุ่น  นักเรียนและเยาวชนทั่วไป และมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร  

ดังนั้น  จึงขอเสนอคณะผู้บริหารให้จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม  ให้ความรู้แก่วัยรุ่นในหมู่บ้าน นักเรียนและ
เยาวชนทั่วไปในเรื่องเพศศึกษา  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 
 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3.   กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 4.   กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 5.   กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  1.   หมู่บ้านใดที่มีที่สาธารณะว่างเปล่า   ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ  หรือไม่มีพ้ืนที่ป่าชุมชน  ให้
พิจารณาส่งเสริมการน าต้นไม้เศรษฐกิจ  เช่น  ยูคา  สักทอง  ฯลฯ  มาปลูกไว้  เพ่ือจะได้ไม่เสียเวลาเปล่า  และ
สามารถน ารายได้จากการขายต้นไม้มาสู่ชุมชนในอนาคต  และเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน 

 

ยุทธศำสตร์ ที่  6.   กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
-  ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 7.   กำรพัฒนำด้ำนนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำล 
1.  เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลทับสวาย  มีข้อมูลว่าเยาวชนและประชาชนติดยาเสพติด  จ านวน 

มาก  และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงเสนอให้จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เยาวชนและประชาชนต าบลทับสวาย  ให้รู้พิษภัยของยาเสพติด  รวมทั้งให้ความรู้แก่คนในครอบครัว  เพื่อให้รู้จัก
สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

2.  ให้การสนับสนุน  การสร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ให้มีความเข้มแข็งต่อเนื่อง   
เพ่ือให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติด 
 
 

 4.2.2   ข้อเสนอแนะของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ด าเนินการไปยังไม่นานทรุดโทรม  ถนนเสีย  จึงขอ
เสนอให้ทางคณะผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น  
เส้นทางจากโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ไปโคกสังหาร  ถนนบริเวณหน้าร้านห้วยแถลงอนันตภัณฑ์ที่ช ารุดมากเป็น
หลุมเป็นบ่อและมีรถสัญจรไปมาจ านวนมาก 
  2. ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายได้จัดซื้อรถกระเช้ามาแล้วนั้น  จึงขอให้คณะผู้บริหาร
เร่งด าเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านที่ช ารุด ตัดต้นไม้  กิ่งไม้ข้างทาง  และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนให้มากที่สุด 
  3. ขอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนและรอบๆ อย่างสม่ าเสมอ    
 

 4.2.3   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  ไม่มี 
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2.๑  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6247  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน 2560  
เรื่อง  แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 0357  ลงวันที่ 19  มกราคม 2561  เรื่อง  
แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว 6732  ลงวันที่ 6  พฤศจิกายน 2562   เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

2.1.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง

เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.  แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล  ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 
 
 



~ ๔๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
 

 (๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
   พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มี ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่ วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพ
ความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่าง
คุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
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(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

  

2.1.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

2.1.๓  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

2.1.๔  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น

จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น   
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 
2.1.๕  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
 

2.1.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
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2.2  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

   สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

2.2.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
2.2.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลต าบลทับสวายในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลทับสวาย (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 

2.2.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
2.3  แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบ
บันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับ

http://www.dla.go.th/
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สวาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึงกันยายน ๒๕๖4)  คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  
Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีกำรปฏิบัติงำน 
   เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิ งปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกล
ยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจา
การก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมี
การก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้น
ว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบ
รายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

  ๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม 
ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

  ๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

  ๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
  ๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน

การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุ้นใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

 
๔.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  

๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
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สรุปผลคะแนนประเมนิผลยุทธศำสตร ์

ตัวบ่งชี้ท่ี  1   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3 : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร 
มีกำรด ำเนินกำร 

(ใส่เครื่องหมำย ) 
๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797   ลงวันที่ 10 
ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี  
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

ส่วนท่ี 3 
 

ผลกำรวิเครำะห์กำรตดิตำมและประเมินผล 
 

3.๑  ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมนิผลยุทธศำสตรเ์พือ่ควำมสอดคล้อง  
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 



~ ๔๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2  :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม(ฉบบัที่ 4) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเดน็การพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

100 5 

 
 

รำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)   เพื่อสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และโครงกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ ๑๐ 
๒. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ 10 
๓. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ 10 
๔. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(4 ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 5 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ผ.01, ผ.02, ผ.04, ผ.05, ผ.06 ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 100 

 
 



~ ๔๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไมไ่ด้คะแนน 

 
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1 : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร 
มีกำรด ำเนินกำร 

(ใส่เครื่องหมำย ) 
๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  

ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  รวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  
มีกำรด ำเนินกำรครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้  4    . 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

94 4 

 
รำยละเอียดผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และโครงกำร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   ๑๐ 10 
๒. กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  ๑๐ 9 
๓. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  ๑๐ 9 
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ๑๐ 10 
๕. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย  ๖๐ 56 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาหา้ปี (5 ปี)  ๓ 3 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 2 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ 5 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ 4 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 5 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ผ.01, ผ.02, ผ.03 ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 94 

 
 



~ ๔๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5  :  กำรด ำเนินโครงกำร  

เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 65    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 45  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ 25 ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 25  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

  ตัวบ่งช้ีที่  5 : กำรด ำเนินโครงกำร (เฉพำะปีงบประมำณ 2564) 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้  3    . 

กำรด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)  282 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 

104 36.88 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 , งบประมาณอ่ืน และ
โครงการที่ด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ  

104 36.88 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างตุลาคม ๒๕63 ถึง 
กันยายน ๒๕๖4)   

79 28.01 3 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลกำรติดตำมประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้  5   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ 
 

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕63 ถึงกันยายน ๒๕๖4)   79 - 5 

 



~ ๔๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 - สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งช้ี    สามารถสรุปผลคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ ที่ 1 – 5  และ ตามแบบตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ   รายละเอียดดังนี้ 
 

ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ๕ 5 

๒ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ๕ 4 

๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ๕ 5 

๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ๕ 4 

๕ การด าเนินโครงการ (เฉพาะปีงบประมาณ  2564) ๕ 3 

๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 5 
รวมคะแนน ๓๐ 27 

 
สรุปผล ตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน   คะแนนที่ได้   27  คะแนน  
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์คะแนน  27-30  คะแนน คือเกณฑ์ “ดีมาก”   โดยคะแนนที่มีค่าน้อยที่สุด  3  คะแนน คือ  ตัวบ่งชี้
ที่ 5 คือ การด าเนินโครงการ (เฉพาะปีงบประมาณ  2564), ตัวบ่งชี้ที่ 4 คือ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)   และตัวบ่งชี้ที่ 2  คือ  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เฉพาะในปี 2564  ที่ได้น ามาตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2564  รวมทั้งงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณอ่ืน ๆ  และโครงการที่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ   เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ได้ด าเนินการจริง   ในงบประมาณ 2564  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2563 
ถึง  30 กันยายน  2564  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น  104  โครงการ  ได้ด าเนินการตามโครงการ  จ านวน 79  
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   28.01   ซ่ึงด าเนนิการตามข้อบัญญัตงิบประมาณรวมถึงงบประมาณอ่ืนๆ  ท้ังปีแล้วถือ
ว่าด าเนินการใกล้เคียงกับงบประมาณที่ตั้งไว้   แต่อย่างไรก็ตาม จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการยังมีจ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับโครงการตามแผนในปี 2564     

 ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่า  เห็นควรเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาโครงการที่ตั้งไว้ในแผนให้มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณท่ีคาดว่าจะมีในแต่ละปี  การตั้งโครงการในแผนจ านวนมากเกินไป  ซึ่งไม่สัมพันธ์กับงบประมาณจะท าให้
มีโครงการที่เหลือโดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณจ านวนมาก    และหากมีงบประมาณเพ่ิมเติมสามารถด าเนินการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามรอบที่ก าหนดเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณด าเนินตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้
ก าหนดไว้  และสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

 
 
 
 

3.2  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
 



~ ๕๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงกำร : ................................................................................................................................ ............................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  :  ชื่อ-สกุล ...........................................................ต าแหน่ง ..................................................... 
 

สังกัด : ส ำนัก/กอง ............................................................................................................................. ...... 
 
ค ำอธิบำย  :  ให้ใส่เครื่องหมำย  ในช่องที่เลือก 
 

ล ำดับที่ ประเด็นกำรประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 
๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการแล้ว   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   

๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ......................................................... .................. 
............................................................................................................ 
............................................................................................................. 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 

************************** 
 
 
 
 
   
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) 

 



~ ๕๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 4.1.1  ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน   29  ธันวาคม  2564 
 

ยุทธศำสตร์ 

 

จ ำนวนโครงกำรในปีงบประมำณ  2564 
 

จ านวน
โครงการ 

ที่ปรากฏอยู่
ในแผน 

จ านวน
โครงการ 

ในข้อบัญญัติฯ 

จ านวน
โครงการจ่าย
ขาดสะสม 
และงบ 

ประมาณอ่ืน 

รวม
โครงการ
ทั้งสิ้น 

(โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

122 6 8 14 11.48 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 80 49 5 54 67.50 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

15 5 - 5 33.33 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย 
กรรมและท่องเที่ยว 

29 5 - 5 17.24 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 3 2 5 45.46 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

16 6 10 16 
100 

 

7. การพัฒนาด้านนโยบายที่
ส าคัญของรัฐบาล 

9 2 3 5 55.56 

รวม 282 76 28 104 
 

คิดเป็นร้อยละ 36.88 

ส่วนท่ี 4 
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

4.๑  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 
 



~ ๕๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบที่  1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร 

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร 

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

 
 

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
    กับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
    กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   คือภายในเดือนธันวาคม 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
  1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
  2.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี 2564 
           (1)  ครึ่งปีแรก    (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)    

    (2)  ครึ่งปีหลัง    (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพำะปีงบประมำณ  2564 
  1.  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร (เฉพำะปีงบประมำณ  2564) คิดเป็น 
ร้อยละ 

ของแต่ละ
ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ปรำกฏอยู่
ในแผน 

 โครงกำร   
ที่ได้รับอนุมัต ิ
(ข้อบัญญตัิ) 

โครงกำรที่ได้รบั
อนุมัติ

(งบประมำณอ่ืน
และไม่ใช้งบฯ) 

รวมโครงกำร
ที่ได้รับอนุมัติ

ตำม
แผนพัฒนำ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

122 6 8 14 11.48 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

80 49 5 54 67.50 

3. การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

15 5 - 5 33.33 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 

29 5 - 5 17.24 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 3 2 5 45.46 

6.  การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16 6 10 16 
100 

 

7. การพัฒนาด้านนโยบายที่
ส าคัญของรัฐบาล 

9 2 3 5 55.56 

รวม 282 76 28 104  
คิดเป็นร้อยละ  36.88  



~ ๕๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
 
ค ำชี้แจง :   แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ  ภายใน
เดือนธันวาคม 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
  1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
  2.  วัน / เดือน / ปี ที่รำยงำน    29  ธันวำคม  2564 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในปี  2564 
 

1. ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร (เฉพำะปีงบประมำณ  2564) 
จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ใน

แผน 

 โครงกำร   
ที่ได้รับ

งบประมำณ และ
ไม่ใช้งบประมำณ 

โครงกำรที่ไดป้ฏิบัติ
จริง(งบประมำณอ่ืน

และไม่ใช้งบฯ) 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของแต่ละ
ยุทธศำสตร ์

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

122 14 13 10.66 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 80 54 37 46.25 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

15 5 3 20 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย 
กรรมและท่องเที่ยว 

29 5 3 12 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 5 5 45.45 

6.  การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

16 16 13 81.25 

7. การพัฒนาด้านนโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาล 

9 5 5 55.56 

รวม 282 104 79 
28.01 

 
คิดเป็นร้อยละ 36.54  

 

* จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ   หมายถึง  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565)   ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม และจากงบประมาณอ่ืน ๆ 
รวมถึงโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ  ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  2564 



~ ๕๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

4.1.2  ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น   
 

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

เฉพำะปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 
 (ตั้งแต่  1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564) 

 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน    ที่ด าเนนิการแล้วในปงีบประมาณ   2564 (13 ) 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร / กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั้งไว ้

จ ำนวน 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1. 
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางบุญช่วย บาลไธสง ถึงล าห้วยงิ้วผึ่ง หมู่ 1 

499,600 498,000   

2. 
โครงการขุดลอกสระประมง (Food Bank) หมู่ 2  
ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

498,000 
งบประมาณ

จาก
หน่วยงานอื่น 

  

3. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
จากบ้านหนองหว้า ไปบ้านโนนแฝก ต าบลตะโก 

300,000 298,000   

4. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6  จากนานางสุนทร  
มิโนทานัง    ถึงถนน 226 

300,000 298,000   

5. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางออก
หมู่บ้าน ถึงสี่แยกนานายถวลัย์ หมู่ที่ 7 ต าบลทบั
สวาย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

195,000 193,000   

6. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางบุญช่วย บาลไธสง ถึงล าห้วยงิ้วผึ่ง หมู่ 1 

494,900 493,000  
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

7. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 สายฟาร์มนาย
สมศักดิ์ ทบพักตร์ ไปโคกสังหาร (ต่อจากเส้นเดิม) 

499,000 497,000  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

8. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านทับสวายพฒันา หมู่ 2 เส้นรอบสระประมงไปทาง
ทิศตะวันตก จรดถนน 226 

478,000 476,000  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

9. 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านทับสวายพฒันา หมู่ 2 เส้นรอบสระประมงไปทาง
ทิศตะวันตก จรดถนน 226 (ตอ่จากเส้นเดิม) 

498,000 449,000  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

10. 
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบ
ทางรถไฟ หมู่ 3  จากเขตหมู่ 8 ถึงเขตบ้านหนองโน 

299,700 294,000  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

11. 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 7 จากนานายสมัย  
ถึงนานายถวัลย ์

68,000 66,000  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่

 



~ ๕๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน    ที่ด าเนนิการแล้วในปงีบประมาณ   2564  (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

12 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสนัต์ 
หมู่ 8 จากบ้านนางวรรณ  ถึงสดุเขตที่ดินนายธีระชัย 

101,900 100,000  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

13 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 จาก
ฟาร์มนายหนูเต็ม ถึงสามแยกนานายสุนทร  แถวไธสง 

299,000 297,000  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 4,531,100 3,959,000  

 
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน      ไม่ได้ด าเนินการในปงีบประมาณ  2564  (1 ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 
โครงการก่อสร้างโดมบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ 
หมู่ 3  บ้านสะพานสาม  ต าบลทับสวาย 

498,000 -   

รวมทั้งสิ้น(บาท) 498,000 -   
 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต   ที่ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2564 (37 ) 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ติดเชือ้ 60,000 43,000  

2. 
(ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษา) 
โครงการอาหารกลางวนั  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ทับ
สวาย 

171,500 156,800  

3. 
โครงการอาหารกลางวนั  ส าหรับโรงเรียนชุมชน 
บ้านทับสวาย 

480,000 420,000  

4. โครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับ ศพด. 68,000 57,724.28  

5. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 230,000 198,822.58  

6. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย(เข้าคา่ยลูกเสือ) 30,000 30,000  

7. 
เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่น 
หรือพื้นที่ (สปสช.) 

100,000  100,000  

8. เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 60,000 29,618  



~ ๕๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนนิการ 
แล้ว 

9. 
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น 
(กบท.)  (ตั้งไว้  165,400  โอนเพิ่ม  165,400) 

330,800 300,800  

10. 
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คา่
จัดการเรียนการสอน รายหัว) 

59,500 54,400  

11 สนับสนนุเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 5,534,400 5,169,600  

12 สนับสนนุเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,324,800 1,160,800  

13. 
โครงการจัดหาน้ าดื่มสะอาดส าหรับนักเรียน ศพด. อบต.ทับ
สวาย 

10,000 - ด าเนินการแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

14 โครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ 10,000 - ด าเนินการแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

15 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ศพด. อบต.ทับสวาย 

5,000 4,350  

16 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบา้   65,000 64,037  

17 
โครงการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. (เงินอุดหนุน) 

20,000 20,000  

18 ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (คา่หนังสือเรียน)  4,000  4,000  

19 ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (คา่อุปกรณ์การเรียน) 4,000 4,000  

20 ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (คา่เครื่องแบบนักเรียน) 6,000 6,000  

21 ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (คา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 8,600 8,600  

22 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 3,000 2,603  

23 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กให้ได้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ - - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

24 โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อบต.ทับสวาย 20,000 - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

25 โครงการจัดท าและปรบัปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 50,000  

26 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อภายใน ศพด.ทบัสวาย 

10,000 - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

27 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการ 
อบต.ทับสวาย 

20,000 20,000  

28 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 80,000 79,650  

29 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 5,000 - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 



~ ๕๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 
แล้ว 

30 โครงการจราจรน้อย ศพด. อบต.ทับสวาย 10,000 - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

31 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์แหล่งเรียนรู้ ศพด. อบต.ทับสวาย 30,000 - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

32 โครงการศูนย์สื่อระหว่างผู้ปกครองและ ศพด. อบต.ทับสวาย  10,000  
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

33 โครงการจัดหาและจัดท าสื่อการเรียนการสอน  - - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

34 โครงการจิตกรน้อย - - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

35 โครงการหนูน้อย 3R ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

36 โครงการหนูน้อยอนามัยดี  - - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

37 โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด. - - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 8,819,600 7,973,974.28 

 
 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต     ทีไ่ม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ  2564  (17) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการกีฬาเด็กประจ าปี  20,000 -  

2 
โครงการช่วยนักเรียนนักศึกษาให้มีงานท า 
ช่วงปิดภาคเรียน 

50,000 -  

3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ 30,000 -  

4 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทับสวาย 

10,000 -  

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด 50,000 -  

6 โครงการครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนน่าอยู ่ 20,000   

7 
โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ต าบลทับสวาย 

20,000   

8 โครงการ อบต.ร่วมใจเพื่อเด็กไทยฟันด ี 20,000   



~ ๕๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

9 ค่าใช้จ่ายสนบัสนุนกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 50,000       

10 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านทบัสวาย หมู่ 1  

20,000 -  

11 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราช ด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านทบัสวายพัฒนา หมู่ 2  

20,000 -  

12 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านสะพานสาม หมู่ 3  

20,000 -  

13 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านเจริญผล หมู่ 4  

20,000 -  

14 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านหนองหว้า หมู ่5 

20,000 -  

15 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านบตุะเภา หมู่ 6  

20,000 -  

16 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านสระทอง หมู่ 7  

20,000 -  

17 
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านสุขสนัต์ หมู่ 8  

20,000 -  

รวมทั้งสิ้น (บาท) 430,000 - 

 
 
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
                                                                                      ที่ด าเนินการแล้วในปงีบประมาณ 2564 ( 3  ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1 
โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดท าแผนชุมชนและเวที
ประชาคม   

20,000 - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาล  40,000 24,060  

3 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบล 
ทับสวาย  

250,000 44,270.45  

 รวมทั้งสิ้น (บาท) 310,000 68,330.45 

 
 
 
 



~ ๖๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
                                                                              ที่ไมไ่ด้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 (2) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถ่ิน 800,000 -  

2 
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตปิระจ า 
อบต.ทับสวาย 

100,000 -  

รวมทั้งสิ้น(บาท) 900,000  

 
 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
       ที่ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2564 (3) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1. 
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไมป้ระดับ ถุงด า  ดนิ  ปุ๋ย 
ฯลฯ) 

20,000 
 

- 
ด าเนินการ 
ไม่ใช้งบ 

2 
โครงการขุดลอกล าห้วยงิ้วผึง่ หมู่ 1 จากที่นานางเกสร  ภูทาวนั  
ถึงที่นานายประดิษฐ์  โพธิ์กลาง 

498,000  
งบประมาณเงิน

อุดหนุนฯ 

3 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ 4 488,000  
งบประมาณเงิน

อุดหนุนฯ 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 1,006,000 - 

 
 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
       ที่ไม่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ 2564 ( 2 ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ 20,000 -  

2 โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบลทบัสวาย 20,000   

รวมทั้งสิ้น(บาท) 40,000  

 
 
 
 
 



~ ๖๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
               ที่ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ   2564 (5) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1. โครงการบริหารจัดการขยะภายในต าบลทับสวาย 20,000 - ด าเนินการแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์แหล่งเรียนรู้ ศพด. ทับสวาย 30,000 - ด าเนินการแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000 5,375  

4 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ส านักงาน อบต.ทบัสวาย - - ด าเนินการแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

5 โครงการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน - - ด าเนินการแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 100,000 5,375 

 
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
               ที่ไม่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ   2564 ( - ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจา่ย 

หมายเหตุ 

 ไม่มี    

รวมทั้งสิ้น(บำท) - - 

 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          ที่ได้ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2564 (13) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 
แล้ว 

1 โครงการจัดงานประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ 100,000  โอน
เพิ่ม 50,000 150,000  

2 โครงการจัดงานบวงสรวงยา่โม 50,000 33,700 ด าเนินการ 
ไม่ใช้งบ 

3 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยแถลง (โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ) 

25,000 25,000  

4 
เงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยแถลง (โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่นอ าเภอห้วยแถลง) 

20,000 20,000  



~ ๖๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ 
แล้ว 

5 โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง ศพด. อบต.ทับสวาย - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

6 โครงการวันเดก็แห่งชาต ิ - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

7 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

8 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

9 โครงการเงินออมลูกรัก ศพด. อบต.ทับสวาย - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

10 โครงการจัดงานวันขึน้ปีใหม่ของ ศพด. อบต.ทับสวาย - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

11 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่น
ประจ าหมู่บา้น  (บุญเบิกบ้าน) 

- - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

12 โครงการสืบสานศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศพด. อบต.ทับสวาย - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

13 โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. อบต.ทับสวาย  - - ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 245,000 228,700 

 
 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
          ที่ไม่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ 2564 ( 3 ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานประเพณีวนัสงกราน/วนัผู้สงูอายุ 50,000 -  

2 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมต าบลทับสวาย 50,000   

3 โครงการวันแม่แห่งชาต ิ - -  

รวมทั้งสิ้น(บาท) 100,000  

 
 
 
 
 



~ ๖๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำล 
          ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564  (5) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธผ์ลการด าเนนิงานของ อบต.  
(จัดท าเว็บไซต์) 

25,000 25,000  

2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธก์ารช าระภาษี 10,000 3,900  

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย - - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

4 โครงการโตไปไมโ่กงของ ศพด. ทับสวาย - - 
ด าเนินการไม่
ใช้งบประมาณ 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร - - งบประมาณของ 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 25,000 25,000 

 
 
 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำล 
          ที่ไม่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ 2564  ( - ) 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้

จ านวน 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

 ไม่มี - -  

รวมทั้งสิ้น(บาท) - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 

 4.2.1   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น และคณะอนุกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น   จัดประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน  รวมทั้งข้อเสนอแนะ  
ข้อคิดเห็น  ในการแก้ไขปัญหา  เมื่อวันที่  29  เดือนธันวาคม  2564  ได้ข้อสรุปดังนี้ 

 
   

ยุทธศำสตร์ ที่ 1.   กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.  ปัญหาการสัญจร  เส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวก  เนื่องจากส่วน

ใหญ่เป็น  ถนนดิน  ถนนหินคลุก  ช ารุดทรุดโทรม  และไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นเวลาหลายปี ท าให้ประชาชนที่ใช้
เส้นทางต่างๆ ภายในต าบลได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทาง  ดังนั้น  จึงน าเรียนเสนอ
คณะผู้บริหาร  พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการปรับปรุง  หรือซ่อมแซมถนนดิน  ถนนหินคลุกภายใน
ต าบลทับสวาย  และด าเนินการปรับเกรด  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 
  2.  ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลทับสวาย   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยมาก  
หรือบางปีไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน  และปัญหาไฟฟ้าภายในหมู่บ้านดับและเสีย   ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ท าให้การ
เดินทางของประชาชนไม่สะดวก  และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา   จึงเรียนเสนอคณะผู้บริหาร  พิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก  ปลอดภัยใน
การด าเนินชีวิต 
  3. ขอให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้พิจารณาให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน  หรือคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง
เนื่องจากเมื่อมีการประชุมฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ไม่สามารถทราบได้ว่าโครงการพัฒนาในแต่
ละหมู่บ้านด าเนินการมีขั้นตอนอย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  เพ่ือน าปัญหาต่าง ๆ เสนอเพ่ือให้คณะ
ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
 

  ยุทธศำสตร์ ที่ 2.   กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
 1.  การป้องกันการเกิดโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอเสนอให้คณะ

ผู้บริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเพ่ือให้มีความพร้อมอย่าง
เพียงพอ  เพ่ือจะได้ควบคุม  ป้องกันการเกิดโรคให้ได้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ในต าบลทับสวาย  ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์  
หน้ากากอนามัย  เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย   

 3.  ปัญหาเรื่องโรคระบาดในปัจจุบัน  ท าให้การเดินทางของประชาชนที่ท างานต่างจังหวัดที่เป็น
พ้ืนที่เสี่ยง  กลับบ้านจะต้องตรวจคัดกรองเบื้องต้น  โดยใช้ชุดตรวจ ATK  ท าให้เกิดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อ   ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้บริหารพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อชุดตรวจ  ATK  ส าหรับ
ประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 
 

ยุทธศำสตร์ ที่ 3.   กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
   1. ปัญหาการจราจร  เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนที่ใช้เส้นทางการจราจรบนถนนทางหลวง
ชนบท  บริเวณร้านค้าในหมู่บ้านทับสวายพัฒนา  มีรถส่งสินค้าและรถจอดซื้อของ  ซึ่งจอดกีดขวางการจราจร  ท า
ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางนี้ได้รับความเดือดร้อน    จึงเสนอให้คณะผู้บริหารได้ด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ 

4.2  ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 
 



~ ๖๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

  2.  ปัญหาการจราจร  เนื่องจากป้ายจราจร  ป้ายเตือนบริเวณถนนสายหลัก  และสายรองช ารุด  
หรือบางจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  ไม่มีป้ายเตือนหรือป้ายจราจร  ซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 

ยุทธศำสตร์ ที่ 4.   กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
  1. ต าบลทับสวายยังขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ในด้านต่าง ๆ  ที่  เช่น  ประเพณี  
วัฒนธรรม   หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ   กลุ่มทอผ้า เป็นต้น   จึงเสนอให้คณะผู้บริหารได้ให้ความส าคัญใน
การส่งเสริมกลุ่มต่าง ๆ ในต าบลให้มีคุณภาพ  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให้กลุ่มต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  
 

ยุทธศำสตร์ ที ่5.   กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  1. ปัญหาชาวบ้านบุกรุกป่าสาธารณะของหมู่บ้าน    จึงขอเสนอให้คณะผู้บริหารได้ด าเนินการ
ตรวจสอบพื้นท่ีป่าสาธารณะแล้วก่อสร้างถนนดิน  หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบๆ ป่า  เพ่ือป้องกันมิให้ชาวบ้าน
เข้าใช้พ้ืนที่ป่า 
  2. ปัญหาเรื่องขยะ  เนื่องจากเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ไม่ได้จัดสถานที่ใน
การบริหารจัดการขยะ  ท าให้ประชาชนไม่มีสถานที่ท่ีจะทิ้งขยะ  จึงน าไปทิ้งบริเวณป่าสาธารณะบ้านสระทอง  บ้าน
ทับสวายพัฒนา  บ้านเจริญผล  ท าให้เกิดปัญหาขยะกระจายบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว  ส่งกลิ่นเหม็นและเป็นภาพที่ไม่
ประทับใจต่อผู้พบเห็น  จึงเรียนมายังคณะผู้บริหารเพ่ือด าเนินการขุดหลุมฝังกลบขยะ  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาใน
ระยะสั้น  โดยอาจจะท าประชาคมขอใช้พื้นที่ป่าเป็นสถานที่ขุดหลุมฝังกลบขยะ 
  3. เสนอให้คณะผู้บริหารให้ได้ให้ความส าคัญ  และจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเตาเผาขยะไร้
ควันของหมู่บ้าน ให้ครบทุกหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
  4.  เสนอให้คณะผู้บริหารให้ได้ให้ความส าคัญ  และจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองข้างทาง  จากวงเวียนทับสวาย ไปบ้านเจริญผล  ซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้  กิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง  บดบัง
ทัศนวิสัย  อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมา  
  5.  จัดให้มีการรณรงค์การหยุดเผาในที่โล่ง  หยุดเผาตอซังข้าว  ไร่นาการเกษตรของเกษตรกร  
เพ่ือลดมลภาวะด้านกลิ่นและควัน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน  
 

ยุทธศำสตร์ ที่  6.   กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
   1.  เนื่องจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
ของต าบลทับสวาย  จะต้องปรับขนาดการจัดงานให้มีขนาดเล็กลง  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค  ดังนั้น หลังจาก
สถานการณ์ต่างๆ  คลี่คลายลง  เสนอให้มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ด้านอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อให้ประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่  เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  และเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่   

 

ยุทธศำสตร์ ที่ 7.   กำรพัฒนำด้ำนนโยบำยที่ส ำคัญของรัฐบำล 
1.  เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลทับสวาย  มีข้อมูลว่าเยาวชนและประชาชนติดยาเสพติด  จ านวน 

มาก  และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงเสนอให้จัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เยาวชนและประชาชนต าบลทับสวาย  ให้รู้พิษภัยของยาเสพติด  รวมทั้งให้ความรู้แก่คนในครอบครัว  เพื่อให้รู้จัก
สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
  2.  ปัญหาการลักขโมย หรือติดสุราของเยาวชนในต าบลทับสวาย  ยังมีอยู่เรื่อย ๆ จึงขอให้คณะ
ผู้บริหารด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ  รวมทั้งให้
ความรู้แก่ครอบครัวเพื่อให้เกิดความอบอุ่น 
 
 



~ ๖๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 
 
1.  ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ที่ 539/2561  ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2561 
 

1. นายฌานปกรณ์  เอ่ียมรัมย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
2. นายจ าปา      พัจนา     ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 

  3. นายสมเกียรติ  ปิวไธสง    ประชาคมท้องถิ่น          กรรมการ 
4. นายชนาธิป    โยวราช    สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย     กรรมการ 
5. นายเฮียง    ทวีรัตน ์    สมาชิกสภา อบต.ทับสวาย     กรรมการ 

  6. นายอภิสิทธิ์    รอดสุโข    ประชาคมท้องถิ่น      กรรมการ 
7. นายประสิทธิ์   กสิประกอบ    ผอ. รพ.สต.ทับสวาย      กรรมการ 

    8. นายพิชิต     ดาวไธสง    ครู กศน.ต าบลทับสวาย      กรรมการ 
  9. นายบุญมี       ภูทาวัน        สมาชิกสภา อบต.      กรรมการ 

 10. นางสาวนุชนภา  อภัยนกุูล    ปลัด อบต.ทับสวาย      กรรมการและเลขานุการ 
11. นางอารมย์    ปลอดทอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ที่ 594/2561  ลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2561 

 

1. นายอลงกรณ์      ดุลไธสง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 7  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายบุญเพ็ง      เบ้าค า  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 2  กรรมการฯ 
3. นางอุลัย     ทวีรัตน์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 3  กรรมการฯ 
4. นายสุรศักดิ์   แสงโลโพ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 3  กรรมการฯ 
5. นายสมพร    จ าปาศักดิ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 4  กรรมการฯ 
6. นายบุญเสริม   เหล่าพิทักษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 4  กรรมการฯ 
7. นายสมัย     บุญจันทร์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 5  กรรมการฯ 
8. นางนิภารัตน์    โยวราช  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 5  กรรมการฯ 
9. นางศรีไพร     ปัจยเก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 6  กรรมการฯ 
10. น.ส.เรณุกา    ซาสุดสี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 6  กรรมการฯ 
11. นายอรชุน     มณีเนตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 8  กรรมการฯ 
12. น.ส.ณัฐณิชา    คงสุข  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 8  กรรมการฯ 
13. น.ส.พัชราพรรณ แปลงไธสง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 6  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 

ภำคผนวก 
 



~ ๖๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564) 

 
 
 

 


