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คำนำ 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผล        
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                   
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี                      
(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือนธันวาคม  เพ่ือให้ผู้บริหารได้ดำเนินการ                    
ตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
--------------------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี                  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลตาพระยาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ                     
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมิน ผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทดสอบ                           
ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบ             
ถึงจุดแข็ง (strengths) จุด อ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)                       
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนตำบลตาพระยา 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด                
จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุ ดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือ                          
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ       
งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการ                
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ               
ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา                    
ซึ่ งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น                               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ กำหนดไว้                           
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
ตาพระยา 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป                  
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน               
ในตำบลตาพระยา  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน                  
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ                   
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                       
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                     
ตาพระยา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นห้ าปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ                       
และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี                
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                     
ตาพระยา  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม                    
ว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : 
KPI)  ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น
ศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต                   
แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน                 
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ                    
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้                     
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ในการรายงานผลการติดตามโครงการ                   
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อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เสนอต่อสภา                   
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  
โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยา 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา                   
มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เสนอต่อสภา                      
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลตาพระยา 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.ตาพระยา 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลตาพระยา 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลตาพระยา 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ตำบลตาพระยา 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลตาพระยา
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ     เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ ว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                    
ตาพระยากำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี  และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยา  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล             
ตาพระยา 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็น โครงการในรอบ 5 ปี  วัดได้จากช่องปี งบประมาณและที่ ผ่ านมา โครงการที่ ต่อ เนื่ อง                 
จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา     
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ          
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                     
ตาพระยากำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record)          
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่     
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล             
ตาพระยากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด                
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป               
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสั งเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต              
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านมีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม          
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลตาพระยา   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลตาพระยา  
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นแผนยุทธศาสตร์                
ที่กำหนดระยะเวลา  5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร                
ส่วนตำบลตาพระยา   ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา                   
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว   และแผนชุมชน
ตำบล  

  1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  (Vision) 

“ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาน่าอยู่ ประตูสู่กัมพูชา พัฒนาการเกษตร  
รักษาระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย” 

2.  พันธกิจ (Mission) 
  1. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่โครงการพื้นฐาน การสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า ถนน 
  2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน   ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น                              
การส่งเสริม สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรปศุสัตว์และ
พืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาให้กับประชาชนในตำบลทุกเพศทุกวัย สนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อภายในตำบล การสาธารณสุขข้ันพื้นฐานภายในตำบล 
  4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลผลิตเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร  
  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นให้บริการประชาชนใน
เชิงรุกมุ่งเป้าหมายหลักให้ประชาชนรับบริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

3. เป้าประสงค์ (Goals) 
1. มุ่งพัฒนาความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า 

ถนน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
3. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาและสาธารณสุข 

4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลผลิตเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร   
5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรและในพ้ืนที่ตำบลตา

พระยา 
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4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

1) มีการดำเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2) ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขต อบต. มีความรูด้้านเทคโนโลยีทางการ

เรียนการสอน 
3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับ

ความเป็นอยู่ 
4) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
6) มีทัศนียภาพ ที่ดีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความร่มเย็น 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 1  การก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  ทางคมนาคมภายในหมู่บ้านระหว่าง
ตำบลเส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงจัดระเบียบให้เรียบร้อยสวยงามปลอดภัย 

แนวทางท่ี 2  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  อำนวยความสะดวกให้ท้องถิ่นในด้าน
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และให้มีว่างท่อระบายน้ำ                   
รางน้ำ  ภายในหมูบ่้านระหว่างหมู่บ้าน 

แนวทางท่ี 3 พัฒนาบริหารจัดการน้ำ  ขุดลอกขยายคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะให้มีไว้ใช้ 
เพ่ือการอุปโภค – บริโภคการเกษตร / ปศุสัตว์   

แนวทางท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษา , บุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อการ 
พัฒนาองค์กร, การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ การจัดให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด               
ปลอดผู้มีอิทธิพล วัฒนธรรม ประเพณี  ศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน  และกระจายรายได้ 

แนวทางท่ี 5  การปรับปรุงภูมิทัศน์  สถานที่ราชการ  สวนสาธารณะ  อาคารบ้านเรือน  
ถนนหนทางการจัดประกวดหมู่บ้าน  เพื่อให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม 

แนวทางท่ี  6  การส่งเสริม  พัฒนาให้ความรู้  พัฒนาบุคลากรปรับปรุง – เครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติราชการบริหารควบคุมด้านงบประมาณ  ให้มีประสิทธิภาพ  รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน
ต่ืนตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์/ความต้องการ  การแก้ปัญหา
ประเมิน/ตรวจสอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางที่ 1   ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนช่องตาพระยา ให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมกับการ
คมนาคมขนส่ง 
  แนวทางที่  2  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้มีการค้าบริเวณช่องตาพระยา-บึงตะกวน                           
ในอนาคต 

  แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ให้กลายมาเป็นวัฎจักร  
หมุนเวียนเกิดรายได้ ในชุมชน และซึ่งเกิดเป็นรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้นไป 
  แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร 
  แนวทางที่  1  พัฒ นาเพ่ิมศักยภาพในการเกษตร โดยพัฒนาคุณ ภาพดินส่ งเสริม                    
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์  พัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้กับการเกษตรได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์พัฒนา      
แหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้กับการเกษตรได้ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริม  เศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการ
ทำปุ๋ยหมัก การอบรมให้ความรู้อาชีพเกษตร ส่งเสริมอบรมพัฒนาบุคลากร บำรุงรักษาเส้นทางขนส่งพืชไร่ 
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตส่งเสริมให้ตลาดกลางรับซื้อสินค้า และมีลานค้าชุมชนโครงการหนึ่งตำบล                      
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 1  ประสานงานที่พ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ อบรมส่งเสริมสนับสนุนให้ร่วมกัน 
บำรุงรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และที่สาธารณะภายในเขตตำบลตาพระยา 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาไทย 
  แนวทางท่ี 1   ส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะ อารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 2   ส่งเสริมพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  แนวทางที่ 3   เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาฝีมือไปสู่การเพ่ิมรายได้โครงการหนึ่งตำบล                    
          หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
1.2  สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
    

 2561 2562 2563 2564 
โครงการ ดำเนินการ โครงการ ดำเนินการ โครงการ ดำเนินการ โครงการ ดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์  การพัมนาด้าน
ความปลอดภัยคุณภาพชีวิต 

21 14 12 9 4 3 4 1 

๒. ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

74 64 58 34 67 52 52 50 

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านศัยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่า
สินค้าด้านการเกษตร 

24 19 15 10 23 8 35 16 

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

23 18 42 30 8 3 15 8 

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาไทย 

- - 24 6 28 22 18 15 

รวม 153 123 156 93 145 98 178 107 
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   2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   2.1  เดือนตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้ าปี ขององค์การบริหารส่ วนตำบลตาพระยา                           
มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที ่๔ : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว               
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ  ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
บริหารทรัพยากรน้ำ และดิน  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบริการสู่สากล    ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และ
บรกิารสู่สากล 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคม
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คุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสระแก้ว  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา (พ.ศ.2561-2565) 
            1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาน่าอยู่ ประตูสู่กัมพูชา พัฒนาการเกษตร  
รักษาระบบนิเวศน์ใหย้ั่งยืน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย” 

 
 2 ยุทธศาสตร์ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิต 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพการผลิตเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาไทย 
 

         3 เป้าประสงค์ 
1. มุ่งพัฒนาความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า 

ถนน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ คน สังคม) 
3. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาและสาธารณสุข 

4. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลผลิตเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร   
5. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรและในพ้ืนที่ตำบลตา

พระยา 

4 ตัวชี้วัด 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
2. จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตร

ของตำบล (ข้าว) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
 3. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี จากพ้ืนที่บริการ

สาธารณะ 
 4. ประชาชนมีรายได้ต่ อหั วเพ่ิมขึ้น ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  ของครัว เรือนในเขต                                  

อบต.ตาพระยา 
 5. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณที้องถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรในเขต อบต.ตาพระยา 
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  7. อบต.ตาพระยา มีผลการปฏิบัติราชการประจำปีมากกว่าร้อยละ 87.45 
  8. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
  9. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียน                   
การสอนที่ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
           2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในตำบล 
  2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  4.  อบต.ตาพระยา มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
  5.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
           2.6 กลยุทธ์ 

 1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  6. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรงุเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  7. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
ให้กับประชาชน 
  8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  10.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
  11.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพ่ือสร้างการพัฒนา
ด้านความจำเป็นพ้ืนฐานให้กับประชาชน 

  2. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ตำบลสุขภาวะ 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
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          2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  มีความเชื่อมโยง                     
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยานั้น   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและ
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



18 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนธันวาคม  2564 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑ )  มีองค์กรภาครัฐอยู่ ใกล้ พ้ืนที่   เช่น   อำเภอ  เกษตรอำเภอ  ปศุสั ต ว์อำเภอ                          

ศูนย์ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ  ระดับท้องถิ่น   
๑.๒  อปุสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การทำบัตรผู้พิการ  การขออนุญาต

ใบขับข่ี   
(๓)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา    เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล        

ขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด                  
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้น ได้   ซึ่ งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้ มี การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภ ายใน                           
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว         

มันสำปะหลัง  และอ้อย   ฯลฯ 
(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
(6)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยากับส่วนราชการ

ในพ้ืนที ่
(7)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
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(8)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(9)  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยามีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (10)  มีวัด 7  แห่ง สำนักสงฆ์จำนวน  3  แห่ง  
 (12) องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยามีเว็บไซด์ และเฟสบุค อบต. ในการประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยามีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์                 

ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้

ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที ่ 
(6)  ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
(7)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ      
(8)   ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
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     2.1.4  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครอง

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลตาพระยา 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

1.ด้านความมั่นคง 1.การเสริมสร้างและ
พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ทุ น
มนุษย ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการผลติข้าว และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยทีไ่ด้
มาตรฐาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภค
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว  ประกอบอาชีพ
และมสีภาพแวดล้อม 
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

๑ . ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
ปลอดภัยคุณภาพชีวิต 

237 61 

2 .ด้ า น ก ารส ร้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

2. ส่งเสริมการแปรรูป 
การตลาด และการกระจาย
สินค้าเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และสร้างขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน    

2.ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยให้ ได้   
คุณภาพมาตรฐานสากล 
 

2 ประชาชนมีคุณภาพ 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

13 - 

3. 1.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

3 .ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
แล ะแข่ งขั น ได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

3. พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

3.ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
ให้มีความปลอดภัย และ
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความ
ส ะ ด ว ก เส ริ ม ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อ
การเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและเช่ือมโยง
อารยธรรมโบราณ 

๓ ถิ่ นอุตสาหกรรม
การเกษตร 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศักยภาพ
การผลิตเพิ่มมูลค่า
สินค้าด้านการเกษตร 

5 1 

 

17 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครอง

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลตาพระยา 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

4 .ด้ า น ก ารส ร้ า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพิเศษ
สระแก้ว 

๔ เขตท่องเที่ ยวเชิง
นิเวศ 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 3 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

 5. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือการพัฒนา
พื้นที่จังหวัดชายแดน 

๕ การบรหิารจดัการ 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  ภูมิปญัญา
ไทย 

15 6 

6.ด้านการปรับปรุง
สมดุ ลและพัฒ นา
ระบบการบริห าร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรม าภิ บ าล ใน
สังคมไทย 

      

 7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ        
โลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครอง

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลตาพระยา 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแผน ดำเนินการจริง 

 8 . ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

      

 10.ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

      

 รวม 275 174 
    

     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน   174  โครงการ จากจำนวนโครงการ                 
ทั้งหมด 275  โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  275  โครงการ ดำเนินการจริง  174 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  63  ของจำนวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564) 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยคุณภาพชีวิต 

- ด้ านบริก าร ชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง สำนักปลัด 163  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ -ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง สำนักปลัด 1 - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพการ
ผลิตเพิ่มมลูค่าสินค้าด้านการเกษตร 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม 
-ด้านการดำเนินงานอ่ืน 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

สำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
สำนักปลัด 

1  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านการดำเนินงานอ่ืน 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสาธารณสุข 

สำนักปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
-กองสาธารณสุข 

3  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาไทย 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  6  

รวม     174  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนธันวาคม  2564 

 
  3.1.2  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)   

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ำเนินการ
จริง (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 สนับสนุนเบีย้ผูสู้งอาย ุ เพื่อสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในตำบล  
ตาพระยา 

13,663,400 ผู้มีสิทธ์ิไดร้ับเบี้ย
ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยครบ
ทุกคน 

สร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอาย ุ

สำนักปลดั 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

ผู้พิการในตำบล 
ตาพระยา 

4,034,200 ผู้ขึ้นทะเบียนพิการ
ได้รับเบี้ยครบทุกคน 

เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

สำนักปลดั 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
ตาพระยา 

329,500 ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับเบี้ยทุกคน 

เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์

สำนักปลดั 

4 โครงการลดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาล 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาละ
ลดอุบัตเิหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

-เทศกาลปีใหม ่
-เทศกาลสงกรานต ์

61,240 จำนวน 2 ครั้ง จำนวนผู้ประสบอุบตัิเหตุ
ทางถนนลดลง 

สำนักปลดั 

5 เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/
ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 

ฝ่ายการเมือง 3,777,356 12 เดือน เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

สำนักปลดั 

6 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ฝ่าย
ข้าราชการประจำ 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง 

10,131,748 12 เดือน ข้าราชการฯพนักงานจ้าง
มี เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและสวสัดิการที่ด ี

สำนักปลัด/ กอง
คลัง/กองช่าง/กอง
การศึกษา/กอง

สาธารณสุข 
7 โครงการสร้างจติสำนึก

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประชาชนตำบลตา

พระยา 
10,600 กองสาธารณสุข เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กองสาธารณสุข 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนธันวาคม  2564 

  
 
3.1.2  ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

8 พัฒนาเวปไซต์ของอบต.
อินเตอร์เนต็ตำบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที ่

สัญญาณ WIFI 2,500 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลดั 

9 สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าวัสดุให้แกส่่วนงานต่างๆ 
โครงการจดัซื้อวัสดุต่างๆตาม
อำนาจหน้าที่ เพื่อใช้ใน
สำนักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวสัดตุ่างๆ
เพื่อดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
 

1,867,269.42 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลดั/ 
กองคลัง/กอง

ช่าง/กอง
สาธารณสุข/

กองการศึกษาฯ 

10 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)ในระดับท้องถิน่
หรือพ้ืนท่ีตามยอดจำนวน
ประชากรตามอัตราที่
กำหนด 

ประชาชนตำบลตา
พระยา 

138,082 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงานจ้าง
มี เงนิเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและสวสัดิการที่ด ี

สำนักปลดั 

11 เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม กบข.กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
สว่นตำบล 

พนักงานจ้าง  

678,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงานจ้าง
มี เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและสวสัดิการที่ด ี

สำนักปลดั 

12 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร  จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อใช้ ในสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง 

 จำนวน  12  เดือน 
เดือนละ 3,000 

บาท 

36,000 สามารถถ่ายเอกสาร
ในสำนักงานได้

เพียงพอและทันเวลา 

มีเครื่องถ่ายเอกสาร
เพียงพอต่อการใช้งาน 

 

สำนักปลดั 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนธันวาคม  2564 

 3.1.2   ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

14 สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ในโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรยีน 

นักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในพ้ืนท่ี 

2,334,662.72 ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเป้าหมายที่
ได้รับอาหารเสรมิ(นม) 
ที่มีคุณภาพไมเ่น่าเสีย 

เด็กนักเรยีนมีโภชนาการ
ที่ด ี

กองการศึกษา 

15 อุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด 
ทั้ง 7 ศูนย ์

เพื่อจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน เด็กเล็ก 
ศพด .ตาพระยา 

เด็กเล็ก ศพด .ตาพระ
ยา 

1,187,133 ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเป้าหมายได้รับ
ประทานอาหารกลางวันที่
มีคุณภาพ 

เด็กนักเรยีนมีโภชนาการ
ที่ด ี

กองการศึกษา 

16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียน 

เด็กเล็ก ศพด.ตาพระ
ยา  

431,800 เด็กเล็ก ศพด.ตาพระยา เด็กในตำบลตาพระยามี
พัฒนาการที่ดีครบทุก
ด้าน 

กองการศึกษา 

รวม 38,483,491.14  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนธันวาคม  2564 

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)     

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ำเนินการ
จริง (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านนางาม 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนตั้งแต่
ช้ันป.1-ป.6 

นักเรียน ป.1-ป.6 1,370,000 ร้อยละรอ้ยของ
นักเรยีนได้รับ

ประทานอาหาร
กลางวนั 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา ร.ร.บ้านนางาม 

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านทัพเซียม 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนตั้งแต่
ช้ันป.1-ป.6 

นักเรียน ป.1-ป.6 592,000 ร้อยละรอ้ยของ
นักเรยีนได้รับ

ประทานอาหาร
กลางวนั 

เด็กนกัเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.ทัพเซียม 

3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านตะโก 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนตั้งแต่ช้ัน 
ป.1-ป.6 

นักเรียน ป.1-ป.6 764,000 ร้อยละรอ้ยของ
นักเรยีนได้รับ

ประทานอาหาร
กลางวนั 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.บ้านตะโก 

4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ ่

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนตั้งแต่ช้ัน 
ป.1 – ป.6 

นักเรียน ป.1-ป.6 404,000 ร้อยละรอ้ยของ
นักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวนั 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.บ้านหนองไผ่ 

5 อุดหนนุโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวนันักเรียนตั้งแต่ช้ัน 
ป.1 – ป.6 

นักเรียน ป.1-ป.6 586,000 ร้อยละรอ้ยของ
นักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวนั 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา ร ร .บ้ า น แ ก้ ว
เพชรพลอย 

6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกุดเวียน 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนตั้งแต่ช้ัน 
ป.1 – ป.6 

นักเรียน ป.1-ป.6 975,000 ร้อยละรอ้ยของ
นักเรยีนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวนั 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.บ้านกุดเวียน 

รวม 4,691,000  
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนธันวาคม  2564 

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02) 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ำเนินการ
จริง (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทศิ
บ้านหนองไผ่   

เพื่ออุดหนุนโรงเรียน
กองทัพบกอุทิศบ้านหนอง
ไผ ่

นักเรียน ป.1-ป.6 50,000 จำนวน 1 
ครั้ง 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา ร.ร.กองทัพบก
อุทิศบ้านหนอง
ไผ ่

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก้วเพชร
พลอย  

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แก้วเพชรพลอย 

นักเรียน ป.1-ป.6 50,000 จำนวน 1 ครั้ง เด็กนกัเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.บ้านแก้ว
เพชรพลอย 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดเวยีน เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้าน
กุดเวียน 

นักเรียน ป.1-ป.6 50,000 จำนวน 1 ครั้ง เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.บ้านกุดเวียน 

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะโก เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ตะโก 

นักเรียนโรงเรียนบา้น
ตะโก 

50,000 จำนวน 1 
ครั้ง 

เด็กนักเรยีนมี
โภคชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.บ้านตะโก 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทัพเซยีม เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทัพเซียม 

นักเรียนบ้านทัพเซยีม 50,000 จำนวน 1 
ครั้ง 

เด็กนักเรยีนมี
โภคชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.บ้าน
ทัพเซียม 

6 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

 หมู่ที่ 1-17 340,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

สำนักปลดั ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
หมู่บ้าน หมู่ 1-17 

รวม 590,000  
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  เมื่อวันที่19 ตุลาคม                   
พ.ศ.2564 เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาพระยา  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาในเขต

จังหวัด       
10 8 8.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้ าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ ำน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้ า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 10  

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสน า ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยา 

3 3 15  

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยา 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ  
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1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระ
ยาในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยา นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 2  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 13.33 13.33  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 1 1  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 6.66 6.66  

2.5 การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น  ก ารป ระดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1  

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศั กยภาพเพื่ อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ ง) W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ได้ รั บ  แล ะการ เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66  

2 .9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด ำ เนิ น งา น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 6.66  

รวม 15 14 93.34  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้มีการ
นำเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตาพระยาสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยา และเช่ือมโยงหลัก
ป ระ ช า รั ฐ แ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ  2 0  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาพระยาในเขตจังหวัด 
สอดค ล้ อ งและ เช่ื อม โย งกั บ สภ าพ สั งค ม 
เศ รษ ฐกิ จ  สิ่ งแ วดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุท ธศาสตร์ช าติ  20  ปี  แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยาต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 6.15  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยาที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยา ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด  ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระ
ยาที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาพระยาในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

5 4 6.15  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 57 87.69  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2563  
เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา (ใช้การ
วิ เค ราะห์  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ  Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้ านสั งคม ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9 90.00  
   
 
2.3   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

10 
 
5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

 

2.2  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการใน        เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  

 



38 
 

                                                            
 

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการใน
พื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  
 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาพระยาในมิติตา่ง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ
(Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาที่
มีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2  วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  
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 2.6 โครงการพัฒนา 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นใน ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5  เป้ าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 6.67  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้ วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิงประจักษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ี ชี ้ ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ แ ละมี ค วาม เฉพ าะ เจ าะจง ใน การ
ดำเนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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3.การตดิตามและประเมินผลตามแบบตา่ง ๆ ของกรมส่งเสริม 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 

(ระหว่างเดอืนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง ตลุาคม พ.ศ.2563 
 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
เดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
 1.2  รายงานผลการดำเนินงาน  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   
                (ระหว่างเดือนเมษายน  2563 – ตุลาคม  2563) 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านความ
ปลอดภัยคุณภาพ
ชีวิต 

35 4,040,000.00 34 3,985,000.00 31 3,745,000.00 45 5,837,157.00 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

139 30,930,450.00 144 32,648,450.00 139 31,173,450.00 2 101,904 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศักภาพ
การผลิตเพิ่มมูลค่า
สินค้าด้าน
การเกษตร 

28 3,598,500.00 27 3,728,500.00 27 3,598,500.00 - - 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

61 17,144,312.00 61 17,144,312.00 57 16,744,312.00 2 18,590.00 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาไทย 

7 1,631,888.00 7 1,631,888.00 7 1,631,888.00 3 166,360 

รวม 270 57,335,150.00 273 59,128,150.00 261 56,883,150.00 52 6,124,011.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาห้าปี 
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยคณุภาพชีวิต 170 45 26.47 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 39 5 12.82 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพการผลิตเพิ่มมลูค่า
สินค้าด้านการเกษตร 

28 8 28.57 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

35 5 14.28 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศลิปวัฒนธรรม  จารตี
ประเพณี  ภูมิปญัญาไทย 

17 6 35.29 

รวม 289 69 23.87 
 

 
สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (27 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ห้าปี 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพฒันาท้องถิน่ห้า
ปี  

289 57,335,150.00 

10.00 31.04 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 69 20,281,528.00 

3 สามารถดำเนินการได ้ 27 9,155,998 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิต 
  มีการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ทำให้
แหล่งน้ำสะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
          1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
            ยังไม่มีผลดำเนินการ 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพการผลิตเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร 
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาพระยา  
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดย
รับฟังความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
  มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี 
และนำเทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 
 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาไทย 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ใน
การดูแลเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัน 
  
        1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30  กันยายน  2563 องค์การบริหารส่วนตำบล            
ตาพระยา   ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน  27  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 270 โครงการ              
ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2563  
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิน่มีจำนวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยาจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 ได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน – 
เดือนกันยายน 2563 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ  และ
งบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง  ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นห้าปีนั้น ๆ เพ่ือให้มีการ
ดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


