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ค าน า 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และข้อ 29  (3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ประจ าปีงบประมาณ 256 2  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  25๖1 ถึงเดือน กันยายน  
2562)   เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  256 2  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ     ในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น   อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และข้อ 29 (3)  ก าหนดให้รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   ประจ าปี ๒๕ 62           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   สามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้   และการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างาน  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้  โดยประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากท่ีได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใกล้เคียง  
ส าหรับใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
ท างานในปีต่อไป 
 
  1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหา ดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น     
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการทดสอบการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ        
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า  ในกิจการสาธารณะมากที่สุด   และเม่ือพบจุดแข็ง    
ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดอ่อน ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น 
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รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป                            
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง    
 
    2.    วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล   
    2.12.1  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ   
    2.22.2  เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ  
    2.32.3   เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
    2.4 เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
    2.52.5   เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  มาใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ม  ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
    2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาว่าบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
   
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

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

 ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   
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 ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่ง ครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕ 61          
ข้อ ๑2 (๓)   

 ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ             
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   และต้องปิด
ประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)          
พ.ศ.  ๒๕61  ข้อ ๑3 (๕)   

 
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล  เป็นไปตาม
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และค าแนะน า
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยเลือกการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางของคู่มือ  
การติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
   - การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบบันทึกข้อมูลรายงาน  ดังนี้  
   แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
                 น าข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) มาท าการติดตามและประเมินผล 
             - การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้  คือ  แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ    
มีดังนี ้   
  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
               แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 5. 1  ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน   แต่ละส่วน/กอง    
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน 

 5. 2  สามารถท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก   
มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5. 3  ท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในทางเดียวกัน 
 5. 4  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ 
 5.5  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ 
 5.6  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
เป็นการติดตามผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ว่าได้มีการด าเนินโครงการต่างๆ ตาม
แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ  เป็นการวัดความส าเร็จ / ความล้มเหลวของแผนพัฒนารวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนา  ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒน าท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา            
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยได้ด าเนินตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและ      
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
   ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง  
 
  1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวนโครงการตาม

ข้อบัญญัต ิ
คิดเป็นร้อยละ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 28 65.12 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 1 11.11 
การพัฒนาด้านสังคม 22 13 59.09 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

5 4 80 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

26 15 57.69 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 9 1 11.11 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 45 41 91.11 
การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง     
การปกครอง 

16 16 100 

รวม 175 119 68 
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 1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งต าบลท่าคา 100,000 79,833 20,167  
2 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 67,000 67,000 -  
3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก/และ

หรือถนนผิวจราจรลูกรังในต าบลท่าคา 
100,000 26,450 73,550  

4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 1,112,800 829,000 283,800  
5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.15-004  
สายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 11  

2,536,200 1,470,000 1,066,200  

6 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต ท า
สถานที่ออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 

480,000 480,000 -  

7 โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 

130,000 130,000 -  

8 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ลานจอดรถฝั่งตะวันตก ตลาดน้ าท่าคา  หมู่ที่ 2 

124,000 123,000 1,000  

9 โครงการก่อสร้างลานจอดรถฝั่งตะวันตก 
ตลาดน้ าท่าคา (เพ่ิมเติม) หมู่ที่ 2 

53,000 53,000 -  

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดไม้ทางเดินเท้า 
คสล. เป็นบันไดเหล็กทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 
1,2 

115,000 115,000 -  

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร 
หมู่ที่ 2 บริเวณสามแยกโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  ท่าคา 

16,300 16,300 -  

12 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  
ซอยร่มเย็น (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 

220,000 220,000 -  

13 โครงการเสริมผิวถนนจราจรหินคลุก ซอยร่มเย็น 
หมู่ที่ 3 

156,000 156,000 -  

14 โครงการรื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 3 
บริเวณสามแยกถนนลาดยางหมู่ที่ 3-4-5 

6,930 6,930 -  

15 โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 

173,000 173,000 -  

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาด 
หมู่ที่ 4 

27,300 27,300 -  

 
 



-7- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

17 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังซอยบ้าน
นายวินัย พันธเสน หมู่ที่ 5 

495,000 495,000 -  

18 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยปราโมทย์ หมู่ที่ 7 

495,000 495,000 -  

19 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยบ้านนายอ้วน หมู่ที่ 8 

429,000 429,000 -  

20 โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ 
หมู่ที่ 9 

299,000 299,000 -  

21 โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ 
หมู่ที่ 10 

235,000 235,000 -  

22 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยบ้านนายสมยศ นุตรดิษ หมู่ที่ 11 

497,000 497,000 -  

23 โครงการก่อสร้างสะพานท่อ คสล. สายหมู่ที่ 12 
เชื่อมหมู่ที่ 2 

376,000 376,000 -  

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้สองหัว 
ข้ามคลองขุดเจ๊ก หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 12 

49,000 49,000 -  

25 โครงการขุดลอกคลองคลองวัดมณีสรรค์ 283,800 - 283,800  
26 ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้หัวเดียว และสองหัว 

หมู่ที่ 1-12 ต าบลท่าคา 
100,000 - 100,000  

27 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อ, ก าแพงรั้ว, ประตูรั้ว 
บริเวณรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา 

1,430,000 - 1,430,000  

28 โครงการรื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 3 
(บ้านนางล าไย ธนิกกุล) 

6,930 6,930 -  

รวม 10,095,660 6,837,143 3,258,517  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจ าต าบล
ท่าคา 

18,000 15,800 2,200  

รวม 18,000 15,800 2,200  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 - 50,000  
2 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต าบลและ

หมู่บ้าน หรือส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน 
157,000 - 157,000  

3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาประจ าศูนย์กีฬา/
ลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 

30,000 - 30,000  

4 อุดหนุนอุทยาน ร.2 50,000 - 50,000  
5 จัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 80,000 64,480 15,520  
6 โครงการอาสาสมัครต ารวจชุมชนดูแลรักษา

ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
50,000 34,200 15,800  

7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,562,360 8,017,900 544,460  
8 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,800 1,812,000 88,800  
9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000 57,000 9,000  

10 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 - 50,000  
11 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

สมุทรสงคราม 
20,000 - 20,000  

12 โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนต าบล 
ท่าคา 

100,000 - 100,000  

13 บูรณาการ การช่วยเหลือประชาชน อบต.ท่าคา 
และอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ในเขตอ าเภออัมพวา 

100,000 - 100,000  

รวม 11,216,160 9,985,580 1,230,580  
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดหาสถานที่ท้ิงขยะ 370,904 370,904 -  
2 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต าบลท่าคา 120,000 25,500 94,500  
3 จัดซื้อท่ีตั้งถังขยะ 100,000 - 100,000  
4 จัดซื้อถังขยะ 100,000 - 100,000  

รวม 690,904 396,404 294,500  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก 

6,000 6,000 -  

2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  
ส าหรับเด็กเล็ก 

236,540 236,540 -  

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก 
และนักเรียน 

811,760 743,462.36 68,297.64  

4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาส าหรับเด็กเล็ก 100,000 96,965 3,035  
5 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 1,456,000 1,440,000 16,000  
6 อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนครูผู้ช่วย

ผู้ดูแลเด็ก 
120,000 120,000 -  

7 อุดหนุนโครงการรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตที่ดีใน
อาเซียน 

10,000 10,000 -  

8 อุดหนุนอุทยาน ร.2 50,000 - 50,000  
9 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณี 

การกวนกระยาสารทวันสารทไทย 
20,000 - 20,000  

10 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย 
ประจ าปี 2560 

15,000 - 15,000  

11 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
ตลาดน้ าท่าคา 

40,000 - 40,000  

12 โครงการวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 50,000 19,290 30,710  
13 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านคลองมะขวิด 
48,000 45,000 3,000  

14 โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านคลองมะขวิด 

45,000 45,000 -  

15 โครงการปูแผ่นยางสังเคราะห์ บนพื้นคอนกรีต
สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
มะขวิด 

76,320 76,320 -  

รวม 3,084,620 2,838,577.36 246,042.64  
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 50,000 36,738 13,262  
รวม 50,000 36,738 13,262  

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ 

100,000 100,000 -  

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,000 - 70,000  
3 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าคา 120,000 120,000 -  
4 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน  

จ านวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค       
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า              
ตามพระปณิธาน  ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

9,600 6,837 2,763  

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

96,000 86,514 9,486  

6 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 1 บ้านคลองมะขวิด 

6,000 - 6,000  

7 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 1 บ้านคลองมะขวิด 

8,000 - 8,000  

8 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 1       
บ้านคลองมะขวิด 

6,000 - 6,000  

9 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 2 บ้านคลองศาลา 

6,000 - 6,000  

10 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 2 บ้านคลองศาลา 

8,000 - 8,000  

11 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 2       
บ้านคลองศาลา 

6,000 - 6,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 3 บ้านคลองบ้านใต้ 

6,000 - 6,000  

13 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 3 บ้านคลองบ้านใต้ 

8,000 - 8,000  

14 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 3       
บ้านคลองบ้านใต้ 

6,000 - 6,000  

15 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 4บ้านคลองวัดมณีสรรค์ 

6,000 - 6,000  

16 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 4บ้านคลองวัดมณีสรรค์ 

8,000 - 8,000  

17 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 4       
บ้านคลองวัดมณีสรรค์ 

6,000 - 6,000  

18 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 5 บ้านคลองท่าคา 

6,000 - 6,000  

19 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 5 บ้านคลองท่าคา 

8,000 - 8,000  

20 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 5       
บ้านคลองท่าคา 

6,000 - 6,000  

21 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 6 บ้านคลองผู้ใหญ่ป๋อ 

6,000 - 6,000  

22 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 6 บ้านคลองผู้ใหญ่ป๋อ 

8,000 - 8,000  

23 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 6       
บ้านคลองผู้ใหญ่ป๋อ 

6,000 - 6,000  

24 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 7 บ้านคลองพลับ 

6,000 - 6,000  

25 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 7 บ้านคลองพลับ 

8,000 - 8,000  

26 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 7        
บ้านคลองพลับ 

6,000 - 6,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

27 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 8 บ้านคลองตรง 

6,000 - 6,000  

28 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 8 บ้านคลองตรง 

8,000 - 8,000  

29 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 8       
บ้านคลองตรง 

6,000 - 6,000  

30 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองตรง 

6,000 - 6,000  

31 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 9 บ้านปลายคลองตรง 

8,000 - 8,000  

32 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 9       
บ้านปลายคลองตรง 

6,000 - 6,000  

33 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 10 บ้านคลองบางก่ึง 

6,000 - 6,000  

34 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 10 บ้านคลองบางก่ึง 

8,000 - 8,000  

35 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 10     
บ้านคลองบางก่ึง 

6,000 - 6,000  

36 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 11 บ้านคลองสวนทุ่ง 

6,000 - 6,000  

37 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 11 บ้านคลองสวนทุ่ง 

8,000 - 8,000  

38 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 11      
บ้านคลองสวนทุ่ง 

6,000 - 6,000  

39 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้าท่าคาปลอดภัย 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 12 บ้านคลองขุดเจ็ก 

6,000 - 6,000  

40 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา 
ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 12 บ้านคลองขุดเจ็ก 

8,000 - 8,000  

41 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง 
ต าบลท่าคา ปี 2561 อุดหนุนหมู่ที่ 12      
บ้านคลองขุดเจ็ก 

6,000 - 6,000  

รวม 635,600 313,351 322,249  
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ก่อสร้างอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 

5,500,000 4,220,000 1,280,000  

2 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000 120,000 80,000  
3 อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ 

20,000 - 20,000  

4 จัดอบรมสัมมนาทางการเมืองให้แก่ประชาชน 50,000 - 50,000  
5 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มี  ประสิทธิภาพ 70,000 1,450 68,550  
6 โครงการเพิ่มศักยภาพ สมาชิกสภา           

คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล 
350,000 - 350,000  

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 80,000 60,905 19,095  
8 โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน และประชาคม

ต าบล 
20,000 1,600 18,400  

9 โครงการเพิ่มศักยภาพของผู้น าชุมชนต าบล 
ท่าคา 

238,000 - 238,000  

10 พัฒนาบุคลากรของ อบต. 15,000 15,000 -  
11 โครงการลงหินคลุก ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าคา 
482,000 480,000 2,000  

12 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 22,000 - 22,000  
13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,460 4,300 160  
14 จัดซื้อโต๊ะท ากิจกรรมส าหรับเด็กเล็ก 5,350 4,350 -  
15 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 7,500 - 7,500  
16 จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส  

พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ 
80,000 80,000 -  

รวม 7,143,960 4,987,605 2,156,355  
 
 1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปี ๒๕61  สรุปได้ดังนี้ 
   -  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี  ๒๕61    จ านวน  119  โครงการ 

       จ านวนโครงการที่ด าเนินการ     จ านวน    49  โครงการ 
       คิดเป็นร้อยละ   41.18 
 -  จ านวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาประจ าปี  ๒๕61         จ านวน  32,1913,460 บาท 
       จ านวนเงินงบประมาณที่ได้ด าเนินการ         จ านวน  26,691,198.36 บาท 

        คิดเป็นร้อยละ   81.10   
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 1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑. โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายจึงยังไม่สามารถระบุยอดการใช้
จ่ายเงินที่แท้จริงได้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงใช้ยอดรายจ่ายตาม ข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การ
บริหาร     ส่วนต าบลท่าคาเป็นเกณฑ์ 

 2. ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-Plan)  ข้อมูลในระบบไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีต้องมีการน ามา
วิเคราะห์และสรุปผลอีกครั้งเพ่ือความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน 

 3. จ านวนโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง  ท าให้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายในการวัดความส าเร็จผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

  แนวทางการแก้ไข 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน 
  2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  4. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ  
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ          
ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   
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  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้       

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยนื ภายใตห้ลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6732   ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น  
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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง                  
ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 1. ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายใน เดือนธันวาคม  เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่
ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ 
 3. ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงมาปฏิบัติงาน 
 4 . ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 5 . ประสิทธิภาพ ( Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน 
ระยะเวลา เป็นต้น 
 6 . ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ( Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ
หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
   
 2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล  เป็นไปตาม
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และค าแนะน า
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยเลือกการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางของคู่มือ  
การติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่                
๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน  
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
 
 2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา  ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

 ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

 ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

 ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

 ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

 ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561 – 2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 2.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
 ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  
 3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
 

  
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ.2561 ปีที่ 2 พ.ศ.2562 ปีที่ 3 พ.ศ.2563 ปีที่ 4 พ.ศ.2564 ปีที่ 5 พ.ศ.2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน 39 7,715,660 23 7,053,600 22 8,388,000 21 5,194,000 54 14,855,000 159 43,206,260 
2. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ 9 300,000 9 300,000 9 300,000 9 300,000 9 300,000 45 1,500,000 
3. การพัฒนาด้านสังคม 21 12,639,000 21 13,639,000 21 13,639,000 21 13,639,000 21 14,639,000 105 68,195,000 
4. การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 750,000 6 750,000 6 750,000 6 750,000 6 750,000 30 3,750,000 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 29 4,490,320 26 4,321,000 26 4,321,000 26 4,321,000 26 4,321,000 133 21,774,320 
6. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 7 1,760,000 6 1,560,000 6 1,560,000 6 1,560,000 6 1,560,000 31 8,000,000 
7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 1,020,000 12 1,020,000 12 1,020,000 12 1,020,000 12 1,020,000 60 5,100,000 
8. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  การปกครอง 14 10,520,000 21 12,497,643 11 2,658,000 10 1,908,000 10 1,908,000 66 29,491,643 

รวม 137 39,194,980 124 41,141,243 113 32,636,000 111 28,692,000 144 39,353,000 629 181,017,223 
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 4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์  
อบจ. สมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร ์ 
อบต. ท่าคา 

ปีที่ 1 พ.ศ.2561 ปีที่ 2 พ.ศ.2562 ปีที่ 3 พ.ศ.2563 ปีที่ 4 พ.ศ.2564 ปีที่ 5 พ.ศ.2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
    พื้นฐาน 

1. การพัฒนาด้าน  
    โครงสร้างพื้นฐาน 

39 7,715,660 23 7,053,600 22 8,388,000 21 5,194,000 54 14,855,000 159 43,206,260 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข    
    การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา   
    ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณ ี
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. การพัฒนาด้าน 
   การศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 

29 4,490,320 26 4,321,000 26 4,321,000 26 4,321,000 26 4,321,000 133 21,774,320 

7. การพัฒนาด้าน 
   สาธารณสุข 

12 1,020,000 12 1,020,000 12 1,020,000 12 1,020,000 12 1,020,000 60 5,100,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด 
    ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 

3. การพัฒนาด้านสังคม 21 12,639,000 21 13,639,000 21 13,639,000 21 13,639,000 21 14,639,000 105 68,195,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริม 
    เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม 
    และการท่องเท่ียว 

2. การพัฒนาด้าน  
   เศรษฐกิจ 

9 300,000 9 300,000 9 300,000 9 300,000 9 300,000 45 1,500,000 

6. การพัฒนาด้านการ    
    ท่องเที่ยว 

7 1,760,000 6 1,560,000 6 1,560,000 6 1,560,000 6 1,560,000 31 8,000,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. การพัฒนาด้าน  
    ทรัพยากรธรรมชาต ิ  
    และสิ่งแวดล้อม 

6 750,000 6 750,000 6 750,000 6 750,000 6 750,000 30 3,750,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
    กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี

8. การพัฒนาด้าน 
   การเมือง การบริหาร   
   การปกครอง 

14 10,520,000 21 12,497,643 11 2,658,000 10 1,908,000 10 1,908,000 66 29,491,643 

รวม 137 39,194,980 124 41,141,243 113 32,636,000 111 28,692,000 144 39,353,000 629 181,017,223 
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 5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 16.67 1 12.50 - - - - - - 8 12.90 
2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 1 8.33 - - - - 1 1.61 
3.  การพัฒนาด้านสังคม 4 9.52 - - 3 25 - - - - 7 11.29 
4.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
     และสิ่งแวดล้อม 

2 4.77 - - 3 25 - - - - 5 8.06 

5.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 

11 26.19 - - - - - - - - 11 17.75 

6.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1 2.38 - - - - - - - - 1 1.61 
7.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 11.90 - - 2 16.67 - - - - 7 11.29 
8.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร     
     การปกครอง 

12 28.57 7 87.50 3 25 - - - - 22 35.49 

รวม 42 100 8 100 12 100 - - - - 62 100 
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 6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,522,227 11.10 - - - - 2,522,227 11.10 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - - - 
3. การพัฒนาด้านสังคม 10,454,220 45.99 - - - - 10,454,220 45.99 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

422,736 1.86 - - - - 422,736 1.86 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 

2,495,307.86 10.98 - - - - 2,495,307.86 10.98 

6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 41,434 0.18 - - - - 41,434 0.18 
7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 209,113 0.92 - - - - 209,113 0.92 
8. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร   
    การปกครอง 

6,584,790.91 28.97 - - - - 6,584,790.91 28.97 

รวม 22,729,828.77 100 - - - - 22,729,828.77 100 
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การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ทีต้ั่งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณซอย

ร่มเย็น หมู่ที่ 3 
 - - 1,318,000 1,084,000 

2 โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังซอยบ้าน
นายวินัย พันธเสน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 

 - - 203,000 197,000 

3 โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ซอยปราโมทย์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 เชื่อม  
หมู่ที่ 10 

 - - 495,000 494,000 

4 โครงการงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ซอยบ้านนายสมยศ นุตรดิษ (ช่วงที่ 2)    
หมู่ที่ 11 

 - - 497,000 497,000 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายบ้านนางจรินทร์ แผนคู ้หมู่ที่ 3     
เชื่อมหมู่ที่ 4 ต าบลท่าคา 

-  - 374,000 - 

6 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งต าบล  - - 200,000 79,677 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  - - 100,000 29,700 
8 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม ถนนผิวจราจรลูกรัง/

หินคลุก/คสล./ลาดยาง ภายในต าบล 
 - - 150,000 140,850 

รวม 3,337,000 2,522,227 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ทีต้ั่งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าคา 
- -  18,000 - 

รวม 18,000 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ทีต้ั่งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับ

หมู่บ้าน 
- -  150,000 - 

2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาประจ าศูนย์กีฬา/ 
ลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 

- -  30,000 - 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    50,000 - 
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  - - 9,004,800 8,366,600 
5 เบี้ยยังชีพคนพิการ  - - 2,016,000 1,965,600 
6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  - - 72,000 60,000 
7 จัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

-โ  -โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุด 
 - - 62,020 62,020 

รวม 11,384,820 10,454,220 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ทีต้ั่งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีต าบลท่าคา - -  120,000 - 
2 จัดหาสถานท่ีทิ้งขยะ  - - 500,000 236,736 
3 จัดซื้อท่ีตั้งถังขยะ - -  100,000 - 
4 จัดซื้อถังขยะ  - - 186,000 186,000 
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก  

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกุมาร ี

- -  80,000 - 

รวม 986,000 422,736 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ทีต้ั่งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 
 - - 274,400 183,640 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการศึกษา) 

 - - 152,880 127,005 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนและเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด 
-โรงเรียนวัดเทพประสิทธ์ิคณาวาส 
-โรงเรียนวัดมณีสรรค ์

 - - 793,310 553,052.86 
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ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ทีต้ั่งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
4 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  - - 1,432,000 1,419,000 
5 อุดหนุนโครงการสนับสนุนครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  - - 120,000 120,000 
6 อุดหนุนโครงการรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อชีวิตที่ดีใน

อาเซียน 
 - - 10,000 10,000 

7 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีกวนกระยาสารทไทย  - - 50,000 20,845 
8 โครงการวันผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต ์  - - 50,000 18,732 
9 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  - - 14,533 14,533 

10 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน  - - 20,000 1,000 
11 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะขวิด 

 - - 30,700 27,500 

รวม 2,947,823 2,495,307.86 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ทีต้ั่งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์  - - 50,000 41,434 

รวม 50,000 41,434 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ทีต้ั่งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์  

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค  
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า     
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

 - - 25,000 15,273 

2 โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย   
จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

 - - 120,000 29,640 

3 โครงการ 3P พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า ท่าคาปลอดภัย  - - 19,400 19,400 
4 โครงการไอโอดีน เสริมสร้างสุขภาพ ชาวท่าคา  - - 30,800 24,800 
5 โครงการครอบครัวตรวจเต้า เข้าใจโรคมะเร็ง    

ต าบลท่าคา 
- -  19,400 - 

6 โครงการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

- -  100,000 - 

7 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าคา  - - 120,000 120,000 
รวม 434,600 209,113 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
ที ่ โครงการ ผลการด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ทีต้ั่งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์  - - 250,000 144,827.35 
2 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ  - - 70,000 55,378 
3 ก่อสร้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  - - 5,500,000 4,680,000 
4 โครงการงานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ บริเวณ       

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 
 - - 674,000 572,000 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  - - 127,423 127,423 
6 พัฒนาบุคลากรของ อบต.ท่าคา  - - 231,505 231,505 
7 โครงการเลือกตั้งของ อบต.ท่าคา - -  600,000 - 
8 โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้านและประชาคม

ต าบล 
 - - 20,000 3,800 

9 โครงการเพิ่มศักยภาพของผู้น าชุมชนต าบลท่าคา - -  200,000 - 
10 โครงการก่อสร้างก าแพงรั้ว คสล. บริเวณที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 
-  - 900,000 - 

11 โครงการก่อสร้างก าแพงรั้ว (ระยะที่ 2) งานลูกกรง   
สแตนเลส บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา หมู่ที่ 2 

-  - 750,000 - 

12 โครงการขุดลอกคลองและล าประโดงสาธารณะ    
ข้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา      
เชื่อมคลองท่าคา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ต าบลท่าคา 

-  - 80,000 - 

13 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 

-  - 250,000 - 

14 โครงการงานก่อสร้างทางเท้าฟุตบาท บริเวณรอบ   
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 

- -  1,091,000 - 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณด้านหลังที่
ท าการ อบต.ท่าคา (หลังใหม)่ 

-  - 63,000 - 

16 ติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต อาคาร        
ที่ท าการแห่งใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
หมู่ที่ 2 

 - - 138,405 138,404.50 

17 โครงการจัดท าราคาทุนทรัพย์ข้อมูลแปลงท่ีดิน
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 

-  - 353,000 - 

18 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า บริเวณ      
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 

 - - 310,238 282,103.06 

19 ติดตั้งม่านปรับแสงอาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา หมู่ที่ 2 

 - - 293,750 293,750 

20 ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณที่ท าการ อบต.ท่าคา   
หลังใหม่และทางแยกหน้าท่ีท าการ หมู่ที่ 2 

-  - 300,000 - 

21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ ์  - - 44,000 44,000 
22 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  - - 11,800 11,600 

รวม 12,258,121 6,584,790.91 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับ 
    ห้องเรียนโครงการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา  
    ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    บ้านคลองมะขวิด 

 - - 30,700 27,500 

รวม - - - 30,700 27,500 
 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง ท าให้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายในการวัดความส าเร็จผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 2. ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูลในระบบไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีที่ต้องมีการน ามาวิเคราะห์และ
สรุปผล  อีกครั้งเพ่ือความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน 
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แบบท่ี  3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   15 พฤศจิกายน 2562 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนาปี 2562 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฎอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 8 
2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 - 
3.  การพัฒนาด้านสังคม 21 4 
4.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 2 
5.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 26 11 
6.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 6 1 
7.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 5 
8.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 21 19 

รวม 124 50 
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 76.67 23.33 0 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 56.67 43.33 0 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 36.67 63.33 0 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 30.00 70.00 0 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 40.00 60.00 0 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 45.00 55.00 0 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

46.67 53.33 0 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  53.33 45.00 1.67 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 56.67 43.33 0 

ภาพรวม 49.07 50.74 0.19 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ร้อยละ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 87.17 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 86.33 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 85.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 86.00 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 86.67 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 85.83 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 85.83 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 86.00 

ภาพรวม 86.19 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ร้อยละ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 87.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 85.67 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 85.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 85.33 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 85.33 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 84.83 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 86.67 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 86.17 

ภาพรวม 85.92 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ร้อยละ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 87.33 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 86.50 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 86.33 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 86.83 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 85.67 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 85.50 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 86.00 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 85.83 

ภาพรวม 86.25 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ร้อยละ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 88.33 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 86.50 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 86.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 86.17 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 85.33 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 84.67 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 84.83 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 86.33 

ภาพรวม 86.10 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ร้อยละ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 87.17 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 86.67 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 86.50 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 86.67 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 86.33 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 85.33 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 84.83 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 85.83 

ภาพรวม 86.17 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ร้อยละ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 87.17 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 86.00 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 87.17 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 86.67 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 87.33 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 86.00 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 85.83 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 86.00 

ภาพรวม 86.52 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ร้อยละ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 88.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 87.17 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 86.33 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 87.67 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 89.00 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 87.50 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 87.17 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 87.00 

ภาพรวม 87.54 
 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง 
 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น ร้อยละ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 89.17 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 87.33 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 87.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 86.83 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 87.50 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 88.83 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 87.00 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 87.83 

ภาพรวม 87.77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 18.33 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 17.67 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 56.46 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.22 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.56 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.11 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 4.78 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 4.78 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.89 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.89 
    3.8 แผนงาน (5) 4.56 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.67 

รวมคะแนน 100 92.46 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.33 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.22 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.11 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.44 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 56.59 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.67 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.78 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง  (5) 4.78 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4.78 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
          และสังคมแห่งชาติ   

(5) 4.78 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.67 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 4.67 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง  
          ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 4.67 
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 3. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปี ๒๕62  สรุปได้ดังนี้ 
   -  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี  ๒๕62    จ านวน  124  โครงการ 

       จ านวนโครงการที่ด าเนินการ     จ านวน    50  โครงการ 
       คิดเป็นร้อยละ   40.32 
 -  จ านวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาประจ าปี  ๒๕62         จ านวน  41,141,243 บาท 
       จ านวนเงินงบประมาณที่ได้ด าเนินการ         จ านวน  22,729,828.77 บาท 

        คิดเป็นร้อยละ   55.25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 4.56 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 4.78 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
             จะไดร้ับ 

(5) 4.78 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.67 
รวมคะแนน 100 93.69 



 
ส่วนที่ ๔ 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน ที่มีความส าคัญเพราะการ
ติดตามและประเมินผลจะเป็นตัวชี้วัดและบอกให้ผู้วางแผน  ผู้ปฏิบัติตามแผน  ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ได้
ทราบว่าแผนงาน /โครงการที่ก าหนดไว้และน าไปปฏิบัติ ซึ่งเสียทั้งเวลา  ก าลังแรงงานและงบประมาณ  เมื่อ
ด าเนินการเสร็จแล้วได้ผลออกมาเป็นอย่างไร  บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด  และ
สามารถน าผลการประเมินมาตัดสินใจว่าควรจะด าเนินการตามแผนงาน / โครงการนี้ต่อไปหรือไม่ 

  การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยได้ด าเนินตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายละเอียดดังนี้ 

  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีดังนี ้
    ปีงบประมาณ พ.ศ.256 2 

   - โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน    124   โครงการ  

   - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน    42   โครงการ  
    คิดเป็นร้อยละ 33.87 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน     8   โครงการ  
    คิดเป็นร้อยละ 6.45  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน    12    โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ 9.68  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ความพึงพอใจของประชาชน 

 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี จากการสุ่มส ารวจกลุ่มตัวอย่างต่างๆ ทั้ง  12 หมู่บ้าน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในภาพรวมของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา สรุปได้ดังนี้     
   พอใจมาก   คิดเป็นร้อยละ    49.07  
   พอใจ        คิดเป็นร้อยละ    50.74  
   ไม่พอใจ    คิดเป็นร้อยละ    0.19  

  ความพึงพอใจแยกแต่ละยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ดังนี้  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   86.19  
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    85.92 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม    86.25  

   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  86.10 
   - ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86.17   
   - ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว   86.52  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข    87.54  
   - ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง  87.77  
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  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการประเมินอยู่
ในระดับด ี(ร้อยละของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า อปท. สามารถด าเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด) จึงหมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  สามารถด าเนินงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ อยู่ในระดับดี 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
  2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาที่มีความยุ่งยากมากข้ึน  
  3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ
บางอาจท าไม่ได้ 
  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน 
  2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ 
  4. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ของงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


