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ค าน า 

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ซึ่งก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
 1. การติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5)  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลา
ดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สามารถประชุมเพ่ือรับทราบ และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผล
ภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  
 2. การด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มาด าเนินการตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก นอกจากจะอนุวัติตามรัฐธรรมนูญ และ
บรรดาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  โดยเมื่อการด าเนินงาน
มาถึงระยะเวลาปลายปีงบประมาณจึงเป็นช่วงเวลาในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเจ้าสนุกให้มีแนวทางท่ีถูกต้อง มีความเหมาะสม มีคุณภาพ และด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก 
อ าเภอทําเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และ
ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับแผนพัฒนาท๎องถิ่น และด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ก าหนดในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
 ผลจากการติดตามและประเมินผลปรากฏว่า 
 1. ผลคะแนนจากการแจกแบบการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความ
สอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
แกํคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก จ านวน 11 ฉบับ 
ได๎รับการตอบกลับอยํางสมบูรณ์ จ านวน 10 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 90.91 
 คะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับ 90.30 
 คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่ากับ 90.00 
 2. ผลส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 มีจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 รวมทั้งสิ้น 257 โครงการ 
 จ านวนโครงการที่องค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 รวมทั้งสิ้น 168 โครงการ 
 ผลส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายการด าเนินโครงการเทํากับร้อยละ 65.37 

 3. การวัดผลในเชิงคุณภาพ จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ภายในต าบลทําเจ๎าสนุก ที่มีตํอการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก จ านวน 400 ฉบับ และ
ได๎รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 364 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 91.00 
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.75  
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 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก มีดังนี้ 
 1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.13 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.24 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.17 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.05 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.12 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.16 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 7.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการคลัง 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.17 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกตํางกันมีจุดหมาย 
ไมํเหมือนกัน แตํกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช๎ด๎วยกันอยํางเหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง สมาชิกสภาท๎องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท๎องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได๎ อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให๎ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู๎รับผิดชอบแตํละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
หรือกิจกรรมตําง ๆ ที่ด าเนินการหรือไมํได๎ด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎ก าหนดไว๎หรือไมํ รวมทั้ง 
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 2. ผลการใช๎ปัจจัยหรือทรัพยากรตําง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตรวจสอบดูวํา 
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได๎รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด๎านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ไว๎หรือไมํอยํางไร 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบวําได๎ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํเพียงใด มีปัญหา อุปสรรค
อะไรบ๎าง ทั้งในด๎านการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
และข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น วําด าเนินการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ ท าให๎ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได๎อยํางเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให๎ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอํอน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท๎องถิ่น  โครงการ 
กิจกรรมตําง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น ปลัด รองปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ผู๎บริหารระดับหัวหน๎าส านัก ผู๎อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องเพ่ือน าไปสูํการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให๎เกิด ความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนแวดล๎อมในสังคม
ภายใต๎ความตอ๎งการและความพึงพอใจของประชาชนภายในท๎องถิ่น 
 ทั้งนี้การวางแผนการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือให๎เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคําในกิจการสาธารณะมากที่สุด จุดแข็ง 
คือโอกาสในการด าเนินการแผนงานโครงการตํางๆ เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น เสริมสร๎างจุดแข็งให๎ยั่งยืน ปัญหาและ
อุปสรรคคือสํวนที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไข ปรับปรุง ในสํวนที่สามารถด าเนินการได๎ เพ่ือเป็นการพัฒนาท๎องถิ่น
เชํนเดียวกัน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จึงเป็นสํวนที่มีความส าคัญ สํงผลให๎กระบวนการพัฒนา
ท๎องถิ่นเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง ครบถ๎วน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับท๎องถิ่นอยํางเข๎มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเปาูประสงค์ท่ีไดต๎ั้งไว๎ 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 2.1 เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข๎อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นรับทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลา
ไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งจะชํวย ตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2.3 เพ่ือให๎ทราบความก๎าวหน๎า และผลการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในการ
ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นประจ าปี 
 2.4 เพ่ือเป็นข๎อมูลในการเรํงรัด ปรับปรุง แก๎ไข ข๎อบกพรํองในการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นประจ าปี 
 2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในปีตํอไปของผู๎บริหารท๎องถิ่น 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 29 ก าหนดวํา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น     
ตํอผู๎บริหารท๎องถิ่นเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน       
นับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน     
โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จ านวน 11 คน 
ประกอบด๎วย  
 (1) สมาชิกสภาท๎องถิ่นที่สภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
 (2) ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (3) ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
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 (4) หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
 (5) ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น           
ต๎องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ดังนี้  
 1. ด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาให๎เหมาะสมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท๎องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห๎วงเวลาที่ได๎ก าหนดไว๎ 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได๎ตลอดระยะเวลา  
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเพ่ือด าเนินการตํอไป 
 3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ ก าหนดการ
แบํงขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนี้ 
 3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ 
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของโครงการที่จะติดตามวํา         
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว๎หรือไมํ หากก าหนดไว๎แล๎วมีความชัดเจนเพียงใด 
ใครเป็นผู๎รับผิดชอบ ใครเป็นผู๎ใช๎ผลการติดตาม เป็นต๎น จากนั้นศึกษาวําผู๎ใช๎ผล น าผลไปใช๎ประโยชน์อยํางไร     
ใช๎ผลเมื่อใด ข๎อมูลหลักที่ต๎องการคืออะไร ต๎องการให๎รายงานผลอยํางไร มีข๎อเสนอแนะในการติดตามผลอยํางไร 
ซึ่งการศึกษาดังกลําวอาจใช๎วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล๎วน าผลที่ได๎มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต   
ในการติดตาม 
 3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล โดยน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก   
ข๎อ 3.2.1 มาวิเคราะห์ แล๎วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด๎วย ประเด็นหลัก คือ วัตถุประสงค์การติดตาม 
แหลํงข๎อมูล เวลาที่เก็บข๎อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล จากนั้นสร๎างเครื่องมือ ซึ่งสํวน ใหญํ
จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ 
ขั้นตอนที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต๎องการ คือ ข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ ดังนั้น แม๎จะวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นไว๎ดี
และได๎ข๎อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตํถ๎าในเชิงปริมาณได๎น๎อยก็ต๎องติดตามเพ่ิมจนกวําจะได๎ครบ ขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 3.2.4 การวิเคราะห์ข๎อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว๎ แตํละ 
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ โดยอาจใช๎วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชํน การแจงนับ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย                       
คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต๎น หรืออาจใช๎การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช๎หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ 
พ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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 3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นการรายงานให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว๎ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได๎ ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด๎วยก็ได๎ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการติดตาม  
 3.2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก๎ไขที่ดี หลังจาก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือผู๎เกี่ยวข๎อง หรือผู๎มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝุายตํางๆ ได๎รับรายงานสรุปแล๎วจะวินิจฉัยสั่งการ เพ่ือแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ 
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได๎ตามความเหมาะสมตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 3.3 การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชน ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน     
นับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําว และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎ในการเก็บข๎อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช๎เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎คิดสร๎างไว๎เพ่ื อใช๎ ในการติดตาม
และประเมินผล เชํน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสํวนประมาณคํา และวิธีการ เป็นต๎น และหรือโดยการสร๎าง
เครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  
(Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต๎น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ หน๎าที่ ภารกิจ
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมถึงผู๎มีสํวนได๎เสียในท๎องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบตํางๆ ที่ได๎ก าหนดขึ้น
หรือการน าไปทดลองใช๎เพ่ือปรับปรุงแก๎ไขแล๎วจึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปใช๎
ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจ และเก็บข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปข๎อมูลที่เป็นจริงตํอไป  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ใช๎รูปแบบการประเมิน
ความก๎าวหน๎า (Formative Evaluation) โดยพิจารณาความก๎าวหน๎าของแผนพัฒนาท๎องถิ่น วําจ าเป็นต๎องมีการ
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ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสํวนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ส าหรับการปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือให๎เกิดความ
เหมาะสม และท าให๎การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 4.1 ประชากรกลุํมตัวอยําง และการคัดเลือกกลุํมตัวอยําง 
  1) ประชากรส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในต าบลทําเจ๎าสนุก จ านวน 3,965 คน 
  2) กลุํมตัวอยําง คือ ประชากรในต าบลทําเจ๎าสนุก จ านวน 400 คน โดยมีที่มา ดังนี้ 
 ส าหรับการได๎มาซึ่งกลุํมตัวอยําง ใช๎สูตรของทาโรํ ยามาเนํ ในการค านวณขนาดกลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
                                            n =            N 
                                                         1+Ne2 

 โดยที่   n   หมายถึง  ขนาดกลุํมตัวอยําง 
  N  หมายถึง  จ านวนประชากร 
  e  หมายถึง  คําความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได๎ ซึ่งในการวิจัยนี้ ยอมให๎เกิดความคาดเคลื่อนได๎  
ร๎อยละ 5 ที่ระดับคําความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
 ในกรณีขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก จ านวนประชากรมีเทํากับ 3,912 คน และก าหนดคํา
ความคาดเคลื่อนเทํากับ .05 ฉะนั้น 
       n =        3,965      
                1+3,965(0.05)2      
                                            n =  399.90 
 อยํางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางเทํากับ 400 คน 

  3) การคัดเลือก 
 เมื่อได๎จ านวนขนาดกลุํมตัวอยํางแล๎ว ขั้นตอนตํอไปจะได๎ก าหนดจ านวนผู๎แทนในการตอบแบบสอบถาม
ของแตํละหมูํบ๎าน โดยกระท าการคัดเลือกแบบการก าหนดโควตา (Quota Selection) ซึ่งเกิดจากการก าหนด
สัดสํวนของจ านวนประชากรในต าบล โดยค านวณจาก 
 จ านวนผู๎แทนของหมูํนั้นๆ =     จ านวนประชากรทั้งหมดของหมูํนั้นๆ    x 400 
                                                                               จ านวนประชากรทั้งต าบล 
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 โดยจ านวนผู๎แทนตอบแบบสอบถามของแตํละหมูํแสดงได๎ดังตารางตํอไปนี้ 

หมู่ จ านวนประชากร จ านวนผู้แทน 
1 1,093 110 
2 484 48 
3 512 51 
4 255 25 
5 306 31 
6 642 65 
7 348 36 
8 138 15 
9 187 19 

รวม 3,965 400 

 4.2 เครื่องมือการประเมิน 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ได๎ใช๎เครื่องมือตามที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นรํวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแบบ โดยแบํงตามประเด็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต าบล ดังนี้ 
  4.2.1 การประเมินผลปัจจัยน าเข๎า (Input Evaluation) 
 แบบที่ 1 แบบชํวยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นโดยตนเอง ลักษณะค าถามเป็นแบบระบุรายการ
(Check list) 
  4.2.2 การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ลักษณะค าถามเป็นแบบเขียน
ตอบตามแบบที่ก าหนด 
  4.2.3 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)   
 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ลักษณะค าถามเป็นแบบเขียนตอบ
ตามแบบท่ีก าหนด 
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ให๎เลือกตอบโดยให๎คะแนนความพึงพอใจ 4 ระดับ ได๎แกํ 
  4 หมายถึง  ผู๎ตอบมีความพึงพอใจมากที่สุด 
  3 หมายถึง  ผู๎ตอบมีความพึงพอใจมาก 
  2 หมายถึง  ผู๎ตอบมีความพึงพอใจน๎อย 
  1 หมายถึง  ผู๎ตอบมีความพึงพอใจน๎อยที่สุด 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

9 

 

 นอกจากนี้ ยังได๎ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายได๎ดังนี้ 
 คําเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง ผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวมอยูํในระดับที่พึงพอใจมากท่ีสุด 
 คําเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง ผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวมอยูํในระดับที่พึงพอใจมาก 
 คําเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง ผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวมอยูํในระดับที่พึงพอใจน๎อย 
 คําเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง ผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวมอยูํในระดับที่พึงพอใจน๎อยที่สุด 
 แบบที่ 3/3 แบบประเมินผลความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละ
ยุทธศาสตร์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให๎คะแนน (1-10 คะแนน) โดยเกณฑ์แปลความก าหนดได๎ดังนี้ 

ช่วงคะแนน แปลความ 

8.3 คะแนนขึ้นไป พึงพอใจมากที่สุด 

6.8 – 8.2 พึงพอใจมาก 

5.3 – 6.7 พึงพอใจน๎อย 

3.8 – 5.2 พึงพอใจน๎อยที่สุด 

ต่ ากวํา 3.8 ไมํพึงพอใจ 

  ปรับปรุงจาก : ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  เข๎าถึงได๎จาก http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/degree_bns/doc/cop/doc_km/การตัดเกรด.pdf 

 4.3 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลแบบสอบถาม เฉพาะแบบที่ 3/2 ละแบบที่ 3/3 ผู๎ศึกษาได๎วิเคราะห์ข๎อมูล   
โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาคําสถิติตํางๆ โดนอภิปรายได๎ดังนี ้
 (1.) ข๎อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ คําสถิติที่ใช๎ ได๎แกํ   
การแจกแจงความถี่ ร๎อยละ 
 (2.) ระดับความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม คําสถิติที่ใช๎ 
ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ ร๎อยละ 
 (3.) ระดับความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแตํละยุทธศาสตร์ 
คําสถิติท่ีใช๎ ได๎แกํ คําเฉลี่ย 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ เพ่ือน าไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ระหวํางด าเนิน
โครงการ และน าไปใช๎เพ่ือการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในปีตํอไป ดังนี้  
   1. รับทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ตํางๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
 2. รับทราบถึงข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อบกพรํองตําง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นและการ 
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท๎องถิ่นเกิดปัญหา ชํวยให๎สามารถแก๎ไขจุดบกพรํองได๎ตรงตามเปูาหมายอยําง
ทันทํวงที เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคต  
   3. ชํวยให๎การใช๎ทรัพยากรตํางๆ เกิดความเหมาะสม มีความคุ๎มคํา ทั้งในด๎านเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท๎องถิ่น  
   4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต๎องการ สภาพปัญหา         
ที่สามารถน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข๎อมูลที่เป็นจริง สํงผล
ให๎ได๎รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู๎มีสํวนได๎เสีย หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรตํางๆ  
   5. กระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงาน และผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินโครงการให๎เป็นไปตามเปูาหมาย   
ที่ได๎วางไว๎ และทันตํอระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถแก๎ไขปัญหา จุดบกพรํอง ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
โครงการในการด าเนินงาน เพ่ือให๎ประสบผลส าเร็จตามที่วางแผนไว๎ 
 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู๎บริหารท๎องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู๎บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายตํางๆ ของ องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นไปอยํางถูกต๎อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับสภาพความ
เป็นจริง และเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการตํางๆ เพ่ือใช๎ในการปรับปรุงแก๎ไข
และปอูงกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได๎   
   7. ชํวยให๎ภารกิจตํางๆ ของบุคลากร และหนํวยงานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ประสานการท างานให๎เป็นองค์รวมของหนํวยงาน เพ่ือเปูาหมายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบรรลุผล
ส าเร็จ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาท๎องถิ่น  
   8. รักษาคุณภาพ และมาตรฐานในการด าเนินงานตามโครงการ หรือตามภารกิจให๎บรรลุผลส าเร็จ และ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่ได๎วางไว๎ และประชาชนมีความพึงพอใจตํอการให๎บริการ 
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 - แผนงานด๎านสาธารณสุข 
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 - แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว 
 - แผนงานการศึกษา 
 - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 - แผนงานการเกษตร 
 (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 - แผนงานการเคหะชุมชน  
 - แผนงานพาณิชย์ 
 (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 - แผนงานบริหารทั่วไป 
 (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการคลัง 
 - แผนงานบริหารงานคลัง 
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ตามแผน 
พัฒนา
ท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

ที่ได้
ด าเนินการ

จริง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ที่มีการ
เพ่ิมเติม 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

20 15 75.00 3 
 

15.00 2 10.00 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการ
สํงเสริมคณุภาพชีวิต 

38 27 71.05 9 23.69 2 5.26 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา 
และการทํองเที่ยว 

45 25 55.56 18 40.00 2 4.44 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการเกษตร 

17 14 82.35 3 17.65 0 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

26 12 46.15 12 46.15 2 7.70 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านการเมือง
การบริหาร 

19 13 68.42 5 26.32 1 5.26 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
การคลัง 

4 4 100.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 169 110 65.09 50 29.59 9 5.32 
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 1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

- แผนงานสาธารณสุข 
 

20 3,250,000.00 17 2,778,224.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการสํงเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

38 1,804,800.00 29 563,260.50 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
การกีฬา และการ
ทํองเที่ยว 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

45 4,761,100.00 27 1,486,944.60 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการเกษตร 

- แผนงานการเกษตร 17 2,156,500.00 14 51,690.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

- แผนงานการเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการพาณิชย ์

26 103,115,000.00 14 1,665,860.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านการเมืองการบริหาร 

- แผนงานบริหารทั่วไป 19 2,829,000.00 14 976,168.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจการคลัง 

- แผนงานบริหารงานคลัง 4 462,000.00 4 0.00 

รวม 169 118,378,400.00 119 7,522,147.10 
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 1.4 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนเงิน ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 
 
 
 

1. โครงการเพื่อปูองกันและระงับโรคตดิตํอ 
 
2. โครงการส ารวจข๎อมูลจ านวนสตัว์ และ     
ขึ้นทะเบียนสตัว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ๎าฯ 
3. โครงการรณรงค์ปูองกัน และควบคุมปูองกัน 
โรคไขเ๎ลือดออก ประจ าปี 2564 
4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน 
ศูนย์พักคอย (Home Isolation) อ าเภอทําเรือ 

108,550.00 
 

1,641 
 

 
37,533.00 

 
115,000.00 

ประชาชนความรูเ๎พื่อปูองกันตนเอง 
จากโรคติดตํอ 
ทราบจ านวนสตัว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์
ภายในพื้นที่ต าบลทําเจ๎าสนุก 
 
ต าบลทําเจ๎าสนุกไมํมโีรคไข๎เลือดออกระบาด 
 
อ าเภอทําเรือมศีูนย์พักคอยส าหรบัผู๎ปุวย 
Covid-19 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การสํงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเพื่อสํงเสรมิอาชีพ การสงเคราะห์ 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาส ผูม๎ี
รายได๎น๎อย คนชรา คนพิการ ฯลฯ 
2. โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอทําเรือ 
  
3. โครงการปรับปรุงคลื่นความถี่เสียงไรส๎าย 
ภายในต าบลทําเจ๎าสนุก 
4. โครงการติดตั้งเสยีงไรส๎าย บรเิวณหมูํที่ 1 
 
5. โครงการจังหวัดสะอาด หน๎าบา๎น นํามอง 
ปะจ าปี 2564 
6. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมํต่ ากวํา 6,000 ซีซ ีหรือ 
ก าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมตํ่ ากวํา 170 กิโลวัตต์ 
แบบอัดท๎าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) 
7. โครงการสํงเสรมิสนับสนุนการคัดแยกขยะ 
 
8. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสา 
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารสํวนต าบล 
ทําเจ๎าสนุก 
9. โครงการรักษาความสงบเรียบรอ๎ย และ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ด๎วยระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) 

10,150.00 
 
 

15,000.00 
 

279,430.50 
 

65,000.00 
 

9,484.00 
 

2,400,000.00 
 
 
 

115,500.00 
 

92,174.00 
 
 

86,590.00 

สํงเสริมอาชีพ และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู๎ด๎อยโอกาส ผูม๎ีรายได๎น๎อย คนชรา  
คนพิการ ฯลฯ 
เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอทําเรอื 
เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน ์
สร๎างการรับรู๎ขําวสารประชาสัมพนัธ์ให๎กับ
ประชาชนต าบลทําเจ๎าสนุก 
สร๎างการรับรู๎ขําวสารประชาสัมพนัธ์ให๎กับ
ประชาชนต าบลทําเจ๎าสนุก หมูํที่ 1 
พื้นที่ต าบลทําเจ๎าสนุกสะอาด นํามอง 
 
การจัดเก็บขยะภายในต าบลทําเจา๎สนุก 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
ต าบลทําเจ๎าสนุกมีการใช๎ถังขยะครัวเรือน 
บริหารจดัการขยะมลูฝอยไดด๎ ี
จิตอาสาประจ าต าบลทําเจ๎าสนุกมคีวามรู๎
เบื้องต๎นในการปูองกันภัยพิบัต ิ
 
สามารถใช๎เป็นหลักฐาน หากเกดิเหตุการณ์
ในพื้นที่ท่ีมี CCTV สร๎างความอบอํุนใจให๎กับ
ประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  
การกีฬา และ
การทํองเที่ยว 
 

1. โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ
 
2. โครงการอาหารกลางวันส าหรบัเด็กนักเรยีน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. โครงการคําใช๎จํายในการจดัการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. โครงการอาหารส าหรับเด็กนักเรียนภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. โครงการอุดหนุนโรงเรยีนวัดจงกลณี  
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการศึกษาเยาวชน 

40,000.00 
 

213,400.00 
 

135,300.00 
 

158,750.00 
 

158,400.00 

เด็กนักเรยีนในพื้นที่ได๎รํวมกิจกรรม 
วันเด็กแหํงชาต ิ
เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีได๎รับประทานอาหาร    
ที่เป็นประโยชน์ รํางกายเจริญเติบโต สมวยั 
เด็กปฐมวัยมีสื่อการเรียนการสอน และวัสดุ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเรียนรู ๎
เด็กนักเรยีนในพื้นที่ได๎รับประทานอาหารที่
เป็นประโยชน์ รํางกายเจริญเติบโต สมวัย 
โรงเรียนวดัจงกลณีมีบุคลากรครูทีเ่พียงพอ 
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 1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนนิงาน (ต่อ) 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวนเงิน ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  
การกีฬา และ
การทํองเที่ยว  
(ตํอ) 

6. โครงการอุดหนุนโรงเรยีนวัดจงกลณี  
เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีน 
7. โครงการอุดหนุนโรงเรยีนวัดสฎางค ์ 
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการศึกษาเยาวชน 
8. โครงการอุดหนุนโรงเรยีนวัดสฎางค์  
เพื่อจํายเป็นคําอาหารกลางวันส าหรับนักเรยีน 
9. ชุดอุปกรณ์ส าหรับห๎องเรยีนโครงการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLTV (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
10. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และผูป๎กครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
11. โครงการอดุหนุนงานยอยศยิง่ฟูาอยุธยา
มรดกโลก 
12. โครงการสนับสนุนการจดังานรัฐพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณี และวันส าคัญของชาติ 
13. โครงการจดักิจกรรมแสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย ์
14. โครงการสืบสานต านานตามรอยเสดจ็ 
พระเจ๎าทรงธรรม 

211,360.00 
 

158,400.00 
 

294,000.00 
 

30,700.00 
 
 

4,720.00 
 
 

16,314.60 
 

20,000.00 
 

15,600.00 
 

30,000.00 

นักเรียนในพ้ืนท่ีไดร๎ับประทานอาหาร     
ที่เป็นประโยชน์ รํางกายเจริญเติบโต สมวยั 
โรงเรียนวดัสฎางค์มีบุคลากรครูที่เพียงพอ 
 
นักเรียนในพ้ืนท่ีไดร๎ับประทานอาหาร     
ที่เป็นประโยชน์ รํางกายเจริญเติบโต สมวยั 
ชุดอุปกรณ์ DLTV ส าหรับการเรียนการสอน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
คุณครูและผู๎ปกครองได๎พบปะ พูดคุย เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ
เป็นการประชาสัมพันธ์ ศพด. ในพื้นที่ 
สนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยา
มรดกโลก 
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานวฒันธรรม
ประเพณี และวันส าคญัของชาติ 
ประชาชนมีสํวนรํวมในการแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย ์
ประชาชนในพ้ืนท่ีได๎สืบสานประเพณี 
อันดีงามของท๎องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎าน
การเกษตร 

1. โครงการงานวางทํอระบายน้ าเพื่อการเกษตร  
หมูํที่ 9 จ านวน 2 จดุ 

51,690.00 
 

หมูํที่ 9 มีน้ าใช๎เพียงพอส าหรับการเกษตร 
และสามารถระบายน้ าได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  
ด๎านโครงสร๎าง 
พื้นฐาน 
 

1. โครงการติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี หมูํที่ 5 
2. โครงการปรับปรุงถนนบริเวณทางเข๎า 
วัดมะขามโพลง หมูํที่ 7 
3. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา ขนาด 3 เฟส 4 
สาย 15 แอมป์ บรเิวณ ศพด. วัดจงกลณ ี

118,000.00 
 

1,520,000.00 
 

27,860.00 
 

เด็กนักเรยีนมีสมาธิ และมีความสขุในการ
เรียนอยํางเต็มที ่
ประชาชนสามารถสญัจรไปมาได๎อยําง
สะดวกและปลอดภยั 
มีความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องใช๎ไฟฟูา
ภายใน ศพด.วัดจงกลณ ี

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  
ด๎านการเมือง
การบริหาร 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง เฉพาะต าแหนํง ตามสายงาน 
2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (สถานท่ีกลาง) 
3. โครงการจัดหาครภุัณฑส์ านักงานให๎เพียงพอ  
และมีประสิทธิภาพ ได๎แกํ โต๏ะ เกา๎อี้ ฯลฯ 
4. โครงการจัดซื้อรถยนต ์
 
5. โครงการอบรมการใช๎งานคอมพิวเตอร์และ
การใช๎อินเตอร์เน็ตเบื้องต๎น 
 

38,908.00 
 

30,000.00 
 
 

162,700.00 
 

729,250.00 
 

15,310.00 

พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง ได๎รับการ 
พัฒนาศักยภาพเฉพาะต าแหนํง 
สนับสนุนการด าเนินงานชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการ
ให๎บริการประชาชน 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการ
ให๎บริการประชาชน 
ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถใช๎งาน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้งต๎นได ๎
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1.5 ปัญหา อุปสรรค การด าเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข 
  1.5.1 ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไมํสามารถควบคุมได๎ สํงผลให๎การด าเนินโครงการ        
ในบางโครงการ เป็นไปด๎วยความลําช๎า 
  1.5.2 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นบางโครงการ ถูกจ ากัดด๎วยงบประมาณ           
การด าเนินการ และพ้ืนที่ที่ไมํพร๎อมด าเนินการ 
  1.5.3 โครงการในแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีจ านวนมาก สํงผลให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎อยํางเต็มที่ 
และครบตามแผนที่ได๎วางไว๎ 
  1.5.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดตํออุบัติใหมํ    
ที่เกิดขึ้น สํงผลกระทบไปท่ัวโลก จึงสํงผลให๎ไมํสามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามท่ีวางแผนไว๎ได๎ท้ังหมด 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น        
โดยจะต๎องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ในการติดตามและประเมินผลแผนนั้น
จะต๎องด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น แจ๎งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นแบบที่ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันประกาศใช๎งบประมาณรายจําย ประกอบด๎วย 

 1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  20  คะแนน 
 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
 3. ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด๎วย 
(1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  10 คะแนน 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  10 คะแนน 
(3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 
(4)  วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
(5)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
(6)  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
(7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)  ๕  คะแนน 
(8)  แผนงาน  ๕  คะแนน 
(9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 

   คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํควรน๎อยกวํา  ร๎อยละ 80 (80คะแนน) 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด๎วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น        
โดยจะต๎องติดตามและประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ในการติดตามและประเมินผลแผนนั้น
จะต๎องด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น แจ๎งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น                
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 
 1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    10 คะแนน 

 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 
 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 คะแนน 
 5. โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด๎วย 
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง 
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ      
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐ 
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(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎

หลักประชารัฐ 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ 
(12) ผลที่คาดวําจะได๎รับสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํควรน๎อยกวํา ร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น                
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ๎งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหํงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ๎งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ๎ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร๎างให๎ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะไดร๎ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

20 

 

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
   2.3.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ดังนี้      
 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อยํางน๎อยปลีะ 1 ครั้ง       
 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมที่ผํานมา  
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอสภาท๎องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
   2.3.2 ความสอดคล๎อง (Relevance) เป็นความสอดคล๎องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได๎ก าหนดขึ้นมีความสอดคล๎อง และน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
   2.3.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ ประเมินผล
ประกอบด๎วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยูํ จริงในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นมาปฏิบัติงาน  
 2.3.4 ความก๎าวหน๎า (Progress) กรอบของความก๎าวหน๎าแผนงาน โครงการตําง ๆ จะวัดจาก   
ชํองปีงบประมาณและที่ผํานมา โครงการที่ตํอเนื่องจาก ปีงบประมาณท่ีผํานมา  
 2.3.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหวําง ผลผลิต
หรือผลที่ได๎รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช๎ไปในการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งสามารถวัดได๎ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต๎น  
   2.3.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได๎จากประสิทธิภาพท าให๎เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได๎เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น 
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต๎น  

   2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนด 
เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
   2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตําง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช๎ 
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท๎องถิ่น เชํน การทดสอบ 
และการวัดโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 2 (จะใช๎การทดสอบและการวัดอยํางไร) เป็นต๎น  
   2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎ การสัมภาษณ์      
เป็นการยืนยันวํา ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเกี่ยวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 
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และการสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล๎าย ๆ กับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตอง   
ไมํเครํงครัดในขั้นตอน  
    2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎การสังเกตเพ่ือเฝูาดูวําก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครอง        
สํวนท๎องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
(1) การสังเกตแบบมีสํวนรํวม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข๎าไปใช๎ชีวิตรํวมกับ ประชาชาชนในหมูํบ๎านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรํวมกัน  
(2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) 
เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร๎าง และความสัมพันธ์ของผู๎มีสํวนได๎เสียในองค์กรปกครอง    
สํวนท๎องถิ่น    
   2.4.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู๎ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต๎องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว๎เป็น หลักฐาน  
   2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น 
อยํางยิ่งที่จะต๎องใช๎เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต๎องการของ 
ประชาชนในท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์   
คําเปาูหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 การให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎อง
แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของปุา
ไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

(2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

(๒) 

(3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงคเ์คราะห ์

(๒) 

(4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ การ
บริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุมํอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(๒) 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนาประเพณี และ
งานประจ าปี ภมูิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ
อื่นๆ 

(2) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ) 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี (ต่อ) 
(7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 
(2) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล 
จปฐ. 

(๒) 

(9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคดิ รํวมท า รํวมตัดสินใจ รวํมตรวจสอบ รํวม
รับประโยชน์ รํวมแกไ๎ขปัญหา ปรกึษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(3) 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

(2) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช๎ผลของการ
บังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(3) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ กลุํม
อาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

(3) 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทางภมูิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(3) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการ
ด าเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-threat (อุปสรรค) 

(3) 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี   
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติและThailand ๔.๐ 

60 
(10) 

สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติและ Thailand ๔.๐ 
 
 

(10) 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 
 

(10) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํ
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหนา๎ที่ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให๎เหน็ถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวสิัยทัศน์นั้น 

(5) 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนนุตํอกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(5) 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศกัยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผํลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์

(5) 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการ
พัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(5) 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ Thailand 
๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยทุธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(5) 

รวมคะแนน 100 
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 การให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎อง
แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
๑. การสรุป
สถานการณก์ารพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    (ใช๎การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม) 

10 

๒. การประเมนิผลการ
น าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
ไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวําเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํ
จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนท่ีไมํสามารถด าเนินการได๎มี
จ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าท่ีท่ีได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10 

๓. การประเมนิผลการ
น าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
ไปปฏบิตัิในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช๎
เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงตํอความ
ต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าท่ีหรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน 
ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดย
ใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

10 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูล ดังน้ี 
 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎
วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
 

(5) 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับโครงการ 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎อง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 

สภาพท่ีอยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต๎องไปให๎ถึงเปูาหมาย ต๎องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเทําไหรํ กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมาย 
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการน้ีจะท าท่ีไหน 
เริ่มต๎นในชํวงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุํมเปูาหมายรอง 

(5) 

โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียม
กันทางสังคม (5) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

(5) 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 
ยึดหลักการน าไปสํูการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีท่ีตํอยอดไปสํู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (6) 
การบริหารราชการแผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสํู Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสํูสินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได๎
ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหน่ึงออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎อง
เป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได๎ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน
เต็ม 

๕.๘ โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติม่ันคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎หลัก 
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดวําจะได๎รับ 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือ
รํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็นโครงการท่ีประชาชนต๎องการ
เพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให๎ท๎องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่น
ท่ีพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

(5) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการ
ได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส 
(Transparency) 

(5) 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตามหลักวิชาการ
ทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได๎ 
(measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) 
ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 
 

(5) 

ผลท่ีได๎รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวํา
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จ
ได๎ (๓) ระบุสิ่งท่ีต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได๎ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลา
ได๎ 

(5) 

รวมคะแนน 100 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 จากการแจกแบบการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11 ฉบับ ได๎รับการตอบกลับ
อยํางสมบูรณ์ จ านวน 10 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 90.91 
 ผลการให๎คะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 18.40 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 17.30 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 54.60 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 9.10 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 9.50 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 9.10 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 4.60 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 4.40 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 4.40 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 4.70 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 4.50 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4.30 

รวมคะแนน ๑๐๐ 90.30 

  

 1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของ
ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

18.40 
2.80 

(2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) 2.00 

(3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒) 1.90 

(4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 1.80 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(ต่อ) 

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(๒) 1.80 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2) 2.00 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี (ต่อ) 
(7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

 
(2) 

 
1.70 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล 
จปฐ. 

(๒) 1.90 

(9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคดิ รํวมท า รํวมตัดสินใจ รวํมตรวจสอบ 
รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(3) 2.50 

 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

17.30 
4.30 

(2) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช๎ผลของ
การบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(3) 2.60 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(3) 2.70 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ กลุํม
อาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

(3) 2.60 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(3) 2.50 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสํงผล
ตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-threat (อุปสรรค) 

(3) 2.60 
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ 
เปูาประสงค์ของ
แตํละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี   
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเดน็ปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและThailand ๔.๐ 

60 
(10) 

54.60 
9.10 

สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติและ Thailand ๔.๐ 
 
 

(10) 9.50 

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand 
๔.๐ 

(10) 9.10 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 4.60 

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหนา๎ที่ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให๎เหน็ถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.40 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนนุตํอกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(5) 4.40 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ท่ีจะน าไปสูํ
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 4.70 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท า
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลําว 

(5) 4.50 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(5) 4.30 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

 จากการแจกแบบการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 11 ฉบับ ได๎รับการตอบกลับ
อยํางสมบูรณ์ จ านวน 10 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 90.91 

 ผลการให๎คะแนนการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 9.00 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.30 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.40 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 9.30 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 53.00 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 4.30 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล๎องกับโครงการ (๕) 4.50 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 4.30 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ๎งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 4.60 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหํงชาติ 

(๕) 4.30 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ๎งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 4.40 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 4.40 
     ๕.๘  โครงการแกไ๎ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร๎างให๎ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 4.40 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 4.40 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 4.50 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะไดร๎ับ (๕) 4.50 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 4.40 

รวมคะแนน ๑๐๐ 90.00 
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 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรุป
สถานการณก์ารพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     
(ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม) 

10 9.00 

 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๒. การประเมนิผลการ
น าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
ไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวําเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํ
จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนท่ีไมํสามารถด าเนินการได๎      
มีจ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าท่ีท่ีได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10 9.30 

 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๓. การประเมนิผลการ
น าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
ไปปฏบิตัิในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช๎
เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงตํอความ
ต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าท่ีหรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง      
คงทนถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สํวนราชการหรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10 9.40 
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 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดย
ใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีพ้ืนท่ีติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

10 9.30 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับโครงการ 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูล ดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎
วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

53.00 
4.30 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎อง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.50 

สภาพท่ีอยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต๎องไปให๎ถึงเปูาหมาย ต๎องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเทําไหรํ กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมาย 
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการน้ีจะท าท่ีไหน 
เริ่มต๎นในชํวงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุํมเปูาหมายรอง 

(5) 4.30 

โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียม
กันทางสังคม (5) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

(5) 4.60 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 
ยึดหลักการน าไปสํูการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีท่ีตํอยอดไปสํู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (6) 
การบริหารราชการแผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4.30 
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ประเดน็ 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติม่ันคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต๎หลัก 
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดวําจะได๎รับ 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสํู Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสํูสินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.40 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได๎
ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไมํสามารถแยกสํวนใดสํวนหน่ึงออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎อง
เป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได๎ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(5) 4.40 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือ
รํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็นโครงการท่ีประชาชนต๎องการ
เพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให๎ท๎องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่น
ท่ีพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

(5) 4.40 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการ
ได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส 
(Transparency) 

(5) 4.40 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตามหลักวิชาการ
ทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 4.50 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได๎ 
(measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) 
ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 
 

(5) 4.50 

ผลท่ีได๎รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวํา
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จ
ได๎ (๓) ระบุสิ่งท่ีต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได๎ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลา
ได๎ 

(5) 4.40 

รวมคะแนน 100 90.00 
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 3.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนโครงการ 

ทีม่ีการด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานสาธารณสุข 23 100.00 21 91.30 2 8.70 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 8 100.00 8 100.00 0 0.00 
แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 12 100.00 10 83.33 2 16.67 
แผนงานเคหะและชุมชน 11 100.00 4 66.67 7 33.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการท่องเท่ียว 
แผนงานการศึกษา 26 100.00 21 80.77 5 19.23 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 18 100.00 6 33.33 12 66.67 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 4 100.00 4 100.00 0 0.00 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 5 100.00 3 60.00 2 40.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แผนงานการเกษตร 29 100.00 18 62.07 11 37.93 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการเคหะและชุมชน  
(แนวทางการพัฒนา กํอสร๎าง ปรบัปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน ทางเท๎า รางระบายน้ า) 

45 100.00 22 48.89 23 51.11 

แผนงานการพาณิชย์  
(แนวทางพัฒนาระบบประปาใหม๎ี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต๎องการ
ของชุมชน) 

5 100.00 4 80.00 1 20.00 

แผนงานการเคหะและชุมชน  
(แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
ไฟฟูาแสงสวํางตามตรอกและซอย) 

8 100.00 4 50.00 4 50.00 

แผนงานการเคหะและชุมชน  
(แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสะพาน เขื่อน 
ทําชายแมํน้ า) 
 

7 100.00 2 28.57 5 71.43 

แผนงานการเคหะและชุมชน  
(แนวทางการปรับปรุงผังเมือง เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของท๎องถิ่น ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะขยาย
ตัวอยํางรวดเร็ว) 
 

11 100.00 4 36.36 7 63.64 
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวนโครงการ 
ที่แล๎วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไมํได๎ด าเนินการ 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานบริหารทั่วไป 21 100.00 18 85.71 3 14.29 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 19 100.00 14 73.68 5 26.32 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิการคลัง 
แผนงานบริหารงานคลัง 5 100.00 5 100.00 0 0.00 

รวมท้ังสิ้น 257 100.00 168 65.37 89 34.63 

 

 

  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น จ านวน 36 
โครงการ คิดเป็น 21.43 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว มีการด าเนินโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 27 โครงการ คิดเป็น 22.69 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้ งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น จ านวน 32 โครงการ 
คิดเป็น 19.05 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

12.50% 

13.09% 

20.24% 

10.71% 

21.43% 

19.05% 

2.98% 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริม
คุณภาพชีวิต 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 
และการทํองเที่ยว 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการ
บริหาร 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการคลัง 
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ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น จ านวน 22 โครงการ คิดเป็น 13.09 เปอร์เซ็นต์ ของ
จ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด ยุทธศาสตร์  ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น จ านวน 21 โครงการ คิดเป็น 12.50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนโครงการที่มี
การด าเนินการทั้งหมด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น จ านวน 
18 โครงการ คิดเป็น 10.71 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด และยุทธศาสตร์ที่ 7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการคลัง มีการด าเนินโครงการทั้งสิ้น จ านวน 5 โครงการ คิดเป็น 2.98
เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนโครงการที่มีการด าเนินการทั้งหมด 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 152 41.76 
  หญิง 212 58.24 

รวม 364 100.00 
อายุ ต่ ากวํา 20 ปี 39 10.71 
  20 - 30 ป ี 70 19.23 
  31 - 40 ป ี 76 20.88 
  41 - 50 ป ี 62 17.03 
  51 - 60 ป ี 50 13.74 
  มากกวํา 60 ป ี 67 18.41 

รวม 364 100.00 
การศึกษา ประถมศึกษา 75 20.60 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา 82 22.53 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทํา 146 40.11 
  ปริญญาตร ี 61 16.76 
  สูงกวําปริญญาตร ี 0 0.00 
  อื่นๆ 0 0.00 

รวม 364 100.00 
อาชีพ รับราชการ 15 4.12 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 50 13.74 
  ค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว 118 32.42 
  รับจ๎าง 60 16.48 
  นักเรียน นักศึกษา 39 10.71 
  เกษตรกร 80 21.98 
  อื่นๆ 2 0.55 

รวม 364 100.00 
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 จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุก      
ที่มีตํอการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก จ านวน 400 ฉบับ โดยใช๎แบบตัวอยํางของ      
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น และได๎รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 364 ฉบับ ผลปรากฏ
ดังนี้ 

 เพศ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.24 และเป็น
เพศชายจ านวน 152 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.76 
 อายุ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 31 – 40 ปี จ านวน 76 คน คิดเป็นร๎อยละ 
20.88 รองลงมาคือ อายุระหวําง 20 – 30 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.27 และน๎อยที่สุดคือ อายุต่ ากวํา 
20 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.71 
 การศึกษา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํส าเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเทํา จ านวน 
146 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.11 รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา จ านวน 82 คน คิดเป็นร๎อยละ 
22.53 และน๎อยที่สุดคือ ระดับชั้นปริญญาตรี จ านวน 61 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.76 
 อาชีพ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํประกอบอาชีพค๎าขาย ธุรกิจสํวนตัว จ านวน 118 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 32.42 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร จ านวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.98 และน๎อยที่สุดคือ อาชีพ
อ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.55 
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 4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 3.27 0.60 พึงพอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูล 
ของโครงการ/กิจกรรม 

3.18 0.60 พึงพอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ/กิจกรรม 

3.18 0.57 พึงพอใจมาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ตํอสาธารณะ 

3.06 0.52 พึงพอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบ 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

2.99 0.49 พึงพอใจมาก 

6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.05 0.46 พึงพอใจมาก 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา 
ของประชาชนในท๎องถิ่น 

3.15 0.54 พึงพอใจมาก 

8. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการ 
ของประชาชน 

3.16 0.56 พึงพอใจมาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 3.17 0.59 พึงพอใจมาก 
10. มีการจัดเตรียมเจ๎าหน๎าที่ให๎พร๎อมตํอการให๎บริการ
ประชาชน 

3.18 0.58 พึงพอใจมาก 

11. มีการเตรียมพร๎อมอุปกรณ์ในการให๎บริการประชาชน 3.17 0.56 พึงพอใจมาก 
12. เจ๎าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าที่มปีระโยชน์ในเร่ืองที่มาขอรับ
บริการ 

3.17 0.57 พึงพอใจมาก 

13. เจ๎าหน๎าที่อธิบายขัน้ตอนการให๎บริการตํางๆ ไดช๎ัดเจน 3.22 0.50 พึงพอใจมาก 
รวม 3.15 0.55 พึงพอใจมาก 

 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.75 (คําเฉลี่ยเทํากับ 3.15            
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.55) พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับมีการเปิดโอกาส        
ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คําเฉลี่ย 3.27 คิดเป็นร๎อยละ 81.75 รองลงมาคือ 
เจ๎าหน๎าที่อธิบายขั้นตอนการให๎บริการตํางๆ ได๎ชัดเจน คําเฉลี่ย 3.22 คิดเป็นร๎อยละ 80.50 ในขณะที่การเปิด
โอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย คําเฉลี่ย 2.99 คิดเป็น
ร๎อยละ 74.75 
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 4.3 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 4.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.18 พึงพอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.06 พึงพอใจมาก 

3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.18 พึงพอใจมาก 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชน 
รับทราบ 

8.04 พึงพอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.86 พึงพอใจมาก 

6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.10 พึงพอใจมาก 

7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท๎องถ่ิน 

8.29 พึงพอใจมาก 

8. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 8.27 พึงพอใจมาก 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.25 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 8.13 พึงพอใจมาก 

 จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุกที่มีตํอการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม จ านวน 58 ฉบับ และได๎รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 51 ฉบับ ดังนี้ 

 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 8.13 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่นมากที่สุด คําเฉลี่ย 8.29 
รองลงมาคือ การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน คําเฉลี่ย 8.27 ในขณะที่การเปิด
โอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย คําเฉลี่ย 7.86 
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 4.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.28 พึงพอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.31 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.28 พึงพอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชน 
รับทราบ 

8.07 พึงพอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.07 พึงพอใจมาก 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.13 พึงพอใจมาก 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท๎องถ่ิน 

8.30 พึงพอใจมากท่ีสุด 

8. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 8.39 พึงพอใจมากท่ีสุด 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 8.24 พึงพอใจมาก 

 จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุกที่มีตํอการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริม
คุณภาพชีวิต จ านวน 57 ฉบับ และได๎รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 54 ฉบับ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 8.24 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชนมากที่สุด คําเฉลี่ย 8.39 รองลงมาคือ 
ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คําเฉลี่ย 8.37 ในขณะที่มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนรับทราบ และการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย เทํากันที่คําเฉลี่ย 8.07 
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 4.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการท่องเที่ยว 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.22 พึงพอใจมาก 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.31 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.27 พึงพอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชน 
รับทราบ 

8.14 พึงพอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.06 พึงพอใจมาก 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.00 พึงพอใจมาก 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท๎องถ่ิน 

8.14 พึงพอใจมาก 

8. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 8.22 พึงพอใจมาก 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.22 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 8.17 พึงพอใจมาก 

 จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุกที่มีตํอการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกในยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว จ านวน 57 ฉบับ และได๎รับแบบสอบถามที่ตอบ
กลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 51 ฉบับ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 8.17 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความ     
พึงพอใจเกี่ยวกับมีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คําเฉลี่ย 8.31 
รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม คําเฉลี่ย 8.27 ในขณะที่   
การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดมีความพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย คําเฉลี่ย 8.00 
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 4.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.22 พึงพอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.13 พึงพอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 พึงพอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชน 
รับทราบ 

8.05 พึงพอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 7.91 พึงพอใจมาก 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.84 พึงพอใจมาก 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท๎องถ่ิน 

7.98 พึงพอใจมาก 

8. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 8.11 พึงพอใจมาก 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 8.05 พึงพอใจมาก 

 จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุกที่มีตํอการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
จ านวน 57 ฉบับ และได๎รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 55 ฉบับ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 8.05 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับมีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คําเฉลี่ย 8.22 รองลงมา
คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คําเฉลี่ย 8.20 ในขณะที่การด าเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดมีความพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย คําเฉลี่ย 7.84 
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 4.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.26 พึงพอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.21 พึงพอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.19 พึงพอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชน 
รับทราบ 

7.95 พึงพอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.16 พึงพอใจมาก 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.98 พึงพอใจมาก 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท๎องถ่ิน 

8.16 พึงพอใจมาก 

8. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 8.07 พึงพอใจมาก 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 8.12 พึงพอใจมาก 

 จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุกที่มีตํอการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน จ านวน 57 ฉบับ และได๎รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 57 ฉบับ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 8.12 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับมีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คําเฉลี่ย 8.26 รองลงมา
คือ มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม คําเฉลี่ย 8.21 ในขณะที่มีการรายงานผล
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนรับทราบมีความพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย คําเฉลี่ย 7.95 
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 4.3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.26 พึงพอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.20 พึงพอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.17 พึงพอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชน 
รับทราบ 

8.07 พึงพอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.22 พึงพอใจมาก 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.15 พึงพอใจมาก 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท๎องถ่ิน 

8.04 พึงพอใจมาก 

8. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 8.15 พึงพอใจมาก 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.15 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 8.16 พึงพอใจมาก 

 จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุกที่มีตํอการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกในยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง     
การบริหาร จ านวน 57 ฉบับ และได๎รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 46 ฉบับ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 8.16 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับมีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด คําเฉลี่ย 8.26 รองลงมา
คือ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม คําเฉลี่ย 8.22 ในขณะที่ผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่นมีความพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย คําเฉลี่ย 8.04 
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 4.3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคลัง 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.24 พึงพอใจมาก 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กจิกรรม 8.17 พึงพอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.07 พึงพอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชน 
รับทราบ 

8.30 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5. การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 8.00 พึงพอใจมาก 
6. การด าเนินงานเปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.20 พึงพอใจมาก 
7. ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท๎องถ่ิน 

8.15 พึงพอใจมาก 

8. การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน 8.17 พึงพอใจมาก 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 8.17 พึงพอใจมาก 

 จากการแจกแบบสอบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุกที่มีตํอการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกในยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการ
คลัง จ านวน 57 ฉบับ และได๎รับแบบสอบถามที่ตอบกลับแบบสมบูรณ์ จ านวน 46 ฉบับ ดังนี้ 
 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 8.17 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให๎ประชาชนรับทราบมากที่สุด คําเฉลี่ย 8.30 
รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม คําเฉลี่ย 8.24 ในขณะที่การ
เปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความพึงพอใจในล าดับสุดท๎าย คําเฉลี่ย 8.00 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 ผลจากการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ขององค์การบริหารสํวนต าบล       
ทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได๎ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก 
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก๎ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
ปฏิบัติการใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
 3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
  3.1 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีจ านวน 257 โครงการ ด าเนินการแล๎วเสร็จทั้งสิ้น 168 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 65.37 
  3.2 ความพึงพอใจตํอการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกในภาพรวม มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 78.75 (คําเฉลี่ยเทํากับ 3.15) 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  23  โครงการ 
 โครงการที่ได๎มีการด าเนินการ จ านวน  21  โครงการ 
 คิดเป็นร๎อยละ 91.30 
 1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  31  โครงการ 
 โครงการที่ได๎มีการด าเนินการ จ านวน  22  โครงการ 
 คิดเป็นร๎อยละ 70.97 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 การกีฬา และการทํองเที่ยว 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  53  โครงการ 
 โครงการที่ได๎มีการด าเนินการ จ านวน  34  โครงการ 
 คิดเป็นร๎อยละ 64.15 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  29  โครงการ 
 โครงการที่ได๎มีการด าเนินการ จ านวน  18  โครงการ 
 คิดเป็นร๎อยละ 62.07 
  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  76  โครงการ 
 โครงการที่ได๎มีการด าเนินการ จ านวน  36  โครงการ 
 คิดเป็นร๎อยละ 47.37 
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  40  โครงการ 
 โครงการที่ได๎มีการด าเนินการ จ านวน  32  โครงการ 
 คิดเป็นร๎อยละ 80.00 
  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการคลัง 
 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  5   โครงการ 
 โครงการที่ได๎มีการด าเนินการ จ านวน  5   โครงการ
 คิดเป็นร๎อยละ 100.00 
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 1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการจดักิจกรรมรณรงค์ สํงเสริมให๎

ประชาชน ปูองกัน และควบคุมโรคติดตํอ
ตามนโยบายของรัฐบาล เชํน  โรคไข๎หวัด
นก , โรคไข๎เลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ   

    - ด าเนินการประชาสัมพนัธ์
เสียงตามสาย เว็บไซต ์และ
เพจเฟซบุ๏คของ อบต. 
 - มรภ.อย. อบรมการจัดท า
เจลแอลกอฮอล์หรับล๎างมอื 
20 มิ.ย. 65 

    

2 โครงการสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ ์
ในการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
ตามนโยบายของรัฐ เชํน โรคไข๎หวัดใหญ ํ 
โรคไขเ๎ลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ 

    - ฉีดพํนยาฆําเชื้อตาม
บ๎านเรอืน และสถานที่ตํางๆ 
 - แจกถุงยังชีพผู๎ปุวยโควิดฯ 
ทุกวนัอังคาร และวนัศุกร ์

20,415.00    

3 โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ อสม. 
ต าบลทําเจ๎าสนุก 
ในการจัดกิจกรรมที่เกดิประโยชน ์

         

4 โครงการจดัซื้อสุขาเคลื่อนที ่ 
ส าหรับใช๎ในขณะเกิดอุทกภัย 

   - ได๎รับการสนับสนุนจาก 
อบจ.อย. 

    

5 โครงการสนับสนุนกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพชุมชนท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
ต าบลทําเจ๎าสนุก  (สปสช.)  

    - โครงการน้ าผลไม๎ปั่นเพื่อ
สุขภาพ  
ศพด. วัดสฎางค์ 17 มิ.ย. 65 

    

6 โครงการนวดแผนไทย ในเด็กนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา  

         

7 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลทําเจ๎าสนุก  

    - โครงการปูองกนัและคาบ
คุมโรคติดตํอใน ศพด. เมื่อ 1 
ก.ย. 65 โดย รพ.ทําเรอื และ
รพ.สต.ทําเจ๎าสนกุ 

    

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการ
สํงเสริมให๎ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง  

    - มรภ.อย. อบรมการจัดท า
เจลแอลกอฮอล์หรับล๎างมอื 
20 มิ.ย. 65 

    

9 โครงการชํวยเหลือผูส๎ูงอายุและผูป๎ุวย 
ติดเตยีง 

    - รํวมกับ รพ.สต. ทําเจ๎าสนกุ     

10 โครงการสร๎างจติส านึกให๎ประชาชน 
คัดแยกขยะกํอนท้ิงลงถัง 

   - กิจกรรมคดัแยกขยะ ม.2   
22 พ.ค. 65 

    

11 โครงการจดัประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอการจดับริการสาธารณะดา๎น
การเก็บขยะ และพัฒนางานจัดเกบ็ขยะ 

   - ผํานการประเมิน อบต. 
จัดการอนามัยสิ่งแวดล๎อมเพือ่
ท๎องถิ่นและชุมชน จากกรม
อนามัย สธ. 4 ม.ค. 65 

    

12 โครงการจดัหาถังขยะและปรับปรงุถังขยะ
ให๎ครอบคลุมพื้นทีต่ าบลทําเจ๎าสนกุ และ
อ านวยความสะดวกในการคดัแยกขยะ 
และการจัดเก็บขยะ 

   - โครงการถังขยะครัวเรือน 
และถังขยะเปียกภายในต าบล
ทําเจ๎าสนกุ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑.1 แผนงานสาธารณสุข (ตํอ) 
13 โครงการรถบรรทุกขยะ เพื่อให๎บรกิาร

ภายในต าบลทําเจ๎าสนุก 
    - ด าเนินการเสรจ็สิ้นในปี 

2564 (งบเงินอดุหนุน 
เฉพาะกิจ ปี 64)  

    

14 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า  
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎อง
นางเธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

   - 13 - 24 มิ.ย. 2565 
ด าเนนิการลงพื้นที่ 9 หมูํบ๎าน 
ฉีดวัคซีนปูองกนัพิษสุนัขบ๎า
ให๎แกํสุนขั แมว ภายในพื้นที ่

    

15 โครงการส ารวจข๎อมลูจ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสตัว ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ๎าฯ 

    - 13 - 24 มิ.ย. 2565 
ด าเนนิการลงพื้นที่ 9 หมูํบ๎าน 
ฉีดวัคซีนปูองกนัพิษสุนัขบ๎า
ให๎แกํสุนขั แมวภายในพื้นที ่

  4,413.00    

16 โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข         

17 โครงการแกไ๎ขปัญหามลภาวะฝุุนละออง
จากโรงงานอุตสาหกรรม 

   - ด าเนินการตรวจสอบฝุนุ
ละอองโรงสโีชคชัย 

    

18 โครงการแกไ๎ขปัญหาการระบายน้ าทิ้ง 
ของบริษัท พรวิไล 

   - ด าเนินการตรวจสอบ  
บ.กสิสุรีย์ฯ 

    

19 โครงการ "รักษ์น้ าปุาสัก"    - ก าจัดขยะและผักตบชวา     

20 โครงการจดักิจกรรมเพื่อให๎ประชาชน  
ได๎ตระหนักถึงภาวะโลกร๎อน และปัญหา
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของโลก 

   - กิจกรรม Big Cleaning Day 
23 พ.ค. 65 

    

21 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
โรงพยาบาลสนามอ าเภอทําเรือ 

   - เงินอุดหนุน รพ.สนาม  
อ.ทําเรอื 

 95,000.00  เพิ่มเติม 

22 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ 
พักคอย (อาคารโกดัง 3) อ าเภอทําเรือ 

   - เงินอุดหนุนศนูย์พักคอย  
อ.ทําเรอื 

 70,000.00  เพิ่มเติม 

23 โครงการจดัหาอุปกรณส์ านักงานให๎
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพส าหรบั
พนักงาน ผู๎บริหาร 

   - ครุภัณฑ์เครื่องคอมพวิเตอร์
ส านักงาน 

 17,000.00    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการสํงเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 
1 โครงการสงเคราะห์ให๎ความชํวยเหลือ 

แกํประชาชนผู๎ยากไร๎ ผูด๎๎อยโอกาส 
ผู๎ประสบภยั ฯลฯ 

    - นักพัฒนฯ น า ด.ช.ภูวดล เขต
รักษา เข๎ารับทุนขาดแคลนทุน
ทรัพย ์กับ พมจ.อย.  
22 เม.ย. 65 
- มอบถุงยังชีพผู๎ยากไร๎  
17 มี.ค. 65  22 มี.ค. 65,  
8 มิ.ย. 65 
 - รํวมกับ พมจ.อย. ส ารวจ
ครัวเรือนเปราะบาง 26 - 27 
พ.ค. 65 
 - สร๎างบ๎านผู๎ยากไร๎ นางสุวรรณ 
สารีบุตร 2 มิ.ย. 65 

 67,932.00   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการสํงเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ตํอ) 
2 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  

แกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยโรคเอดส ์ 
และประชาชนท่ัวไป 

    - รํวมกับ รพ.สต. ทําเจ๎าสนกุ     

3 โครงการเยี่ยมเยียนบ๎านผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
และผูป๎ุวยโรคเอดส ์

    - พมจ.อย. ลงพืน้ที่ ม.7   
8 มิ.ย. 65 
 - ลงคอนกรีตบ๎านผู๎พกิารปุวย
ติดเตียง 9 ก.ย. 65 

    

4 โครงการประเมินผลความพึงพอใจ 
ส าหรับระบบการจํายเบี้ยยังชีพ 

         

5 โครงการตรวจวัดสายตาให๎กับผูส๎ูงอายุ 
หรือผู๎ด๎อยโอกาส 

    - รํวมกับ รพ.สต. ทําเจ๎าสนกุ     

6 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอทําเรือ 
เพื่อใช๎ในโครงการสาธารณประโยชน์ 

    - เงินอุดหนุนกิ่งกาชาด  
อ.ทําเรอื 

 15,000.00    

7 โครงการสนับสนุนชํวยเหลือประชาชน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
คําใช๎จํายเพื่อชํวยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2560 

    - แจกถุงยังชีพประชาชนที่
ประสบอุทกภัย 7 ต.ค. 65 
- แจกถุงยังชีพประชาชนที่
ประสบวาตภัย 11 พ.ค. 65 
 - ซํอมแซมบ๎านเรอืน
ประชาชนที่ประสบวาตภัย 

    

8 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวม  
ในการชํวยเหลือประชาชน  
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

    - อุดหนุนงบประมาณในการ
ด าเนนิโครงการศนูย์ปฏิบัติการ
รํวม อ.ทําเรอื 

 30,000.00   

2.2 แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 
1 โครงการสํงเสริมการฝึกฝนอาชีพแกํ

ประชาชน 
    - สานที่ใสํแก๎วเก็บความเย็น

จากหวายเทียม  
9 - 11 มิ.ย. 65 
 - สานขันโตกจากหวายเทียม 
22 - 29 มิ.ย. 65 

    

2 โครงการสถานท่ีจ าหนํายสินค๎าชุมชน      - โครงการตลาดแบํงปัน  
ตลาดสร๎างสุข ณ อ.ทําเรอื  
31 มี.ค. 65 

    

3 โครงการสํงเสริมการฝึกฝนอาชีพกลุํมสตร ี     - มรภ.อย. ฝกึอาชพีท าน้ ายา
ล๎างจาน น้ ายาซักผ๎า และน้ ายา
ปรับผ๎านุํม 8 มิ.ย. 65 

    

4 โครงการสํงเสริมพัฒนาบทบาทสตรีและ
ครอบครัว  
ให๎มีความอบอุํน และเข๎มแข็ง 

    - นักพัฒนฯ รํวมประชุมเชงิ
ปฏิบัติการถอดบทเรียนการ
ด าเนนิงานศนูย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนฯ  
5 ก.ค. 65 
 - นักพัฒนฯ รวํมอบรม
โครงการเฝูาระวังและปอูงกนั
ความรนุแรงตํอสตรีพกิาร  
21 ก.ค. 65 

    

5 โครงการครอบครัวคณุธรรมน าสังคมไทย
เข๎มแข็ง 
 

    - กิจกรรมเข๎าวัดท าบุญ 
ตักบาตรชวํงเข๎าพรรษา 

    



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการสํงเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.2 แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน (ตํอ) 
6 โครงการสํงเสริมให๎ประชาชนต าบล 

ทําเจ๎าสนุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    - มรภ.อย. อบรมบัญชี
ครัวเรือน 25 ม.ค. 65 
 - นักทรัพยฯ เข๎ารํวมมหกรรม
ไกลํเกลี่ยหนี้สนิครวัเรือน 23 
มิ.ย. 65 

    

7 โครงการสํงเสริมสินค๎าท่ีผลิตจากชุมชน 
และสํงเสรมิให๎เป็นสินค๎า OTOP  
ของต าบลทําเจ๎าสนุก 

   - มรภ.อย. อบรมการจัดท า
บรรจุภัณฑ์สินค๎า 26 เม.ย. 
และ 10 พ.ค. 65 

   

8 โครงการสนับสนุนกลุํมผู๎ผลิตสินคา๎ OTOP  
ของต าบลทําเจ๎าสนุก 

   - โครงการตลาดแบํงปัน  
ตลาดสร๎างสุข ณ อ.ทําเรอื  
31 มี.ค. 65 

   

9 โครงการสร๎างรถลากจูงส าหรับเคลื่อนย๎าย
เครื่องกรองน้ า  

       

10 โครงการสนับสนุนการรวมกลุํมอาชีพ
ตํางๆ เพื่อให๎มีรายได๎อยํางยั่งยืน 

   - โครงการสํงเสริมอาชีพการ
ท าพวงกุญแจจากผ๎า  
5 ม.ค. 65 
 - โครงการสํงเสริมอาชีพสาน
ตะกร๎าหวายเทียม  
7 - 14 ก.พ. 65 

   

11 
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพตีกลองยาว 
ส าหรับเยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ  
หมูํที่ 7 

      

12 โครงการจดัประชุมประชาคม  
และสนบัสนุนการขับเคลื่อนแผนชมุชน
แบบบูรณาการ 

   - โครงการประชาคม ม.1  
มบ.มะลิวัลย์ 30 ม.ค. 65 

  

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการใช๎ศาลา 

SML หมูํที่ ๔ 
         

2 โครงการจดัท าปูายห๎ามทิ้งขยะ หมูํที่ ๕          

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และจัดท าสวน
เศรษฐกิจพอเพียง 
หน๎าโรงเรียนวัดสฎางค์ หมูํท่ี ๖  

    - ด าเนินการปรับปรุงภูมทิัศน์ 
และติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ 
3 ส.ค. 65 

    

4 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ า หมูทํี่ ๖         

5 โครงการกํอสร๎างลานกจิกรรม หมูทํี่ ๖         

6 โครงการกํอสร๎างห๎องสมดุในหมูํบา๎น  
หมูํที่ ๗ 

       

7 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลา SML 
หมูํที่ ๘ 

       

8 โครงการกํอสร๎างลานกจิกรรม หมูทํี่ ๘        

9 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ า 
ต าบลทําเจ๎าสนุก 
 

       



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการสํงเสริมคณุภาพชีวิต 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน (ตํอ) 
10 โครงการจังหวดัสะอาด หน๎าบ๎าน นํามอง    - กิจกรรมบ๎านสวย เมือง

สะอาด  
27 ก.ค. 65 พัฒนาสองข๎าง
ทางถนนสายหลักภายในต าบล 

 20,000.00   

11 โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 
"จังหวัดสะอาด" 

   - กิจกรรมบริหารจดัการคัด
แยกขยะ 
มูลฝอย และรับซ้ือขยะ ม.2  
เมื่อ 27 ส.ค. 65 

   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3.๑ แผนงานการศึกษา 
1 โครงการสนามเด็กเลํนส าหรับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - ได๎รับการจัดสรร งปม. เงนิ

อุดหนนุเฉพาะกจิ พ.ศ. 2565 
   

2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสฎางค ์

       

3 โครงการกํอสร๎างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.ทําเจ๎าสนุก 

        

4 โครงการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน 
และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นแกํศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก  

     129,230.00    

5 โครงการจดัซื้อสื่อการเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเลํนพัฒนาการเด็ก
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        

6 โครงการประชาสมัพันธ์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    - ประชุม คกก. บริหาร และ
บัณฑิตน๎อย ศพด. วัดสฎางค์ 
18 ก.พ. 65 
 -  - ประชุม คกก. บริหาร 
และบัณฑิตนอ๎ย ศพด.  
วัดจงกลณี 24 มี.ค. 65 

   

7 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎นอกสถานท่ี 
ให๎กับเด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    - ทัศนศึกษาสวนสัตว ์
ศรีอยุธยาไลอ๎อนปาร์ค  
24 ส.ค. 65 

   

8 โครงการกิจกรรมวันส าคญั และประเพณี
ตํางๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในสังกัด อบต.ทําเจ๎าสนุก 
 

    - กิจกรรมวันไหว๎คร ู
ศพด. วัดสฎางค์ 9 มิ.ย. 65 
ศพด. วัดจงกลณี 30 มิ.ย. 65 

   

9 โครงการหนูน๎อยวัยใส ใสํใจสุขภาพ     - กิจกรรมชั่งน้ าหนัก  
วัดสํวนสูง ประจ าปีการศกึษา 
2565 ศพด.วัดสฎางค์  
8 มิ.ย. 65 
 - กิจกรรมน้ าผลไม๎ปั่นเพื่อ
สุขภาพ 17 มิ.ย. 65  
(งปม.สปสช.) ศพด.วัดสฎางค์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3.๑ แผนงานการศึกษา (ตํอ) 
10 โครงการสนับสนุนด๎านงานวิชาการ 

สํงเสริมกิจกรรมด๎านการศึกษาใหแ๎กํ 
เด็กนักเรยีนภายในต าบลทําเจ๎าสนุก 

    - นวช.ศึกษา เข๎ารํวมประชุม
สามัญสภาเด็กและเยาวชน อ.
ทําเรอื 27 ก.ค. 65 
 - ศพด.วัดจงกลณ ีรับการ
ตรวจประเมินโครงการพัฒนา
ยกระดับ ศพด. 4D 11 ส.ค. 
65 

    

11 โครงการกีฬาสร๎างสานสมัพันธ์         

12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเข๎าคําย 
ลูกเสือ – เนตรนาร ีเยาวชนภายในพ้ืนท่ี 
ต าบลทําเจ๎าสนุก  

        

13 โครงการสนับสนุนทัศนศึกษานักเรียน    - ทัศนศึกษาสวนสัตว์ศรี
อยุธยา 
ไลอ๎อนปาร์ค 24 ส.ค. 65 

    

14 โครงการสนับสนุนบคุลากรชํวยสอน 
ให๎กับโรงเรียนวดัจงกลณ ี

     158,400.00    

15 โครงการสนับสนุนบคุลากรชํวยสอน 
ให๎กับโรงเรียนวดัสฎางค ์

     158,400.00   

16 โครงการสนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬา
นักเรียน  
อ าเภอทําเรือ 

       

17 โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
และอาหารเสริม นม แกโํรงเรยีนวดั
จงกลณ ี

     251,358.00   

18 โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
และอาหารเสริม นม แกโํรงเรยีนวดัสฎางค ์

     286,650.00   

19 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเดก็
นักเรียนปฐมวัย 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืน้ท่ี
ต าบลทําเจ๎าสนุก 

     186,900.00   

20 โครงการอาหารส าหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืน้ท่ี
ต าบลทําเจ๎าสนุก 

      90,300.00   

21 โครงการสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
วันเด็กแหํงชาต ิ

   - รร.วัดจงกลณ ีหมูํที ่5 
 - รร.วัดสฎางค์ หมูํที่ 6 

 40,000.00   

22 โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมของ
โรงเรียนในเขตต าบลทําเจา๎สนุก โรงเรียน
วัดจงกลณี และโรงเรยีนวัดสฎางค ์

   - กิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ
- ประเพณีแหํเทียนพรรษา 

   

23 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ ศนูย์ ICT 
ชุมชนต าบลทําเจ๎าสนุก 

    - โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ"ก๎าวทนัโลกยุคใหมํ 
ใสํใจเทคโนโลยี"  
ณ ศูนย์การเรียนรู๎ ICT  
10 - 11 ก.ย. 65  

   



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3.๑ แผนงานการศึกษา (ตํอ) 
24 โครงการประชุมคณะกรรมการบรหิารและ

ผู๎ปกครองนักเรยีน ศพด.วัดจงกลณ ี
    - 24 มี.ค. 65     4,980.00   

25 โครงการประชุมคณะกรรมการบรหิารและ
ผู๎ปกครองนักเรยีน ศพด.วัดสฎางค์ 

    - 18 ก.พ. 65         
5,170.00  

 

26 โครงการจดัหาอุปกรณส์ านักงานให๎
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพส าหรบั
พนักงาน ผู๎บริหาร 

   - ครุภัณฑ์เครื่องคอมพวิเตอร์
ส านักงาน 
 - ครุภัณฑ์เครื่องพมิพ์เอกสาร 
 - ครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟฟูา 
อยํางละ 2 เครื่อง 

     
47,000.00  

 

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1 โครงการสืบสานกีฬาพื้นบ๎านในพ้ืนท่ี 

ต าบลทําเจ๎าสนุก 
        

๒ โครงการแขํงขันกีฬาชุมชน         

3 โครงการปรับปรุงศาลาช้ันลําง 
วัดมะขามโพลง  

   - ล๎างโบสถ์วัดมะขามโพลง 
9 เม.ย. 65 

    

4 โครงการวันสงกรานต์กตัญญ ู
ชาวทําเจ๎าสนุก  

   - โครงการสืบสานตามรอย
เสด็จพระเจ๎าทรงธรรม 15 
เม.ย. 65 

  

  
5 โครงการจดักิจกรรมแหเํทียนวันเข๎าพรรษา    - โครงการประเพณีแหํเทียน

พรรษา 12 ก.ค. 65 
 31,819.80    

6 โครงการปรับปรุงพัฒนา  
ท านุบ ารุงศาสนสถาน ในต าบลทําเจ๎าสนุก 

   - รถน้ าล๎างโบสถ์วัดสฎางค์ วัด
มะขามโพลง และวัดจงกลณ ี9 
เม.ย. 65 

   

7 โครงการท าบญุเลีย้งพระในวันส าคัญ 
และประเพณีตํางๆ ของต าบลทําเจ๎าสนุก 

   - กิจกรรมท าบุญตกับาตรชํวง
เข๎าพรรษา 

   

8 โครงการสํงเสริมการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ หมูํที ่๒ 

       

9 โครงการสํงเสริมการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ หมูํที ่๕ 

       

10 โครงการลานกีฬาในชุมชน หมูํที่ ๖  
(สนามตะกร๎อ) 

       

11 โครงการสํงเสริมการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ หมูํที ่๖ 

       

12 โครงการสํงเสริมการออกก าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ หมูํที ่๗ 

       

13 โครงการสนับสนุนกลุํมกีฬาตํางๆ  
ในการจัดการแขํงขัน  

       

14 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
ส าหรับแตํละหมูํบ๎าน 
 

       

15 โครงการกํอสร๎างลานกีฬาส าหรับชุมชน 
 

       



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ตํอ) 
16 โครงการพัฒนา ปรับปรุง ซํอมแซมลาน

กีฬาหรืออุปกรณ ์
ออกก าลังกายที่ช ารุดทรุดโทรมใหอ๎ยูํใน
สภาพใช๎การได๎ด ี

       

17 โครงการกํอสร๎างสนามเปตองพร๎อม
อุปกรณ์ หมูํที่ 7 

       

18 โครงการซํอมแซมอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
และปรับปรุงลานกีฬา หมูํที่ 9 

       

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภา

วัฒนธรรมอ าเภอทําเรือ และกิจกรรม
สํงเสริมศลิปวัฒนธรรมภูมิปญัญาท๎องถิ่น 



  

 - ฝึกอบรมโครงการฝกึ
ปฏิบัติงานศาสนพิธแีละงานรฐั
พิธี จ.อย. ณ มทรส. วาสกุรี 
24 มิ.ย. 65 

   

2 โครงการอุดหนุนงานยอยศยิ่งฟูา 
อยุธยามรดกโลก  



  

 - งานยอยศย่ิงฟูาอยุธยามรดก
โลก และงานกาชาดประจ าปี 
2564  
(17-26 ธ.ค. 2564) 

 40,000.00   

3 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี   
งานวัฒนธรรมประเพณ ี 
และวันส าคัญของชาต ิ 



  

 - อุดหนุนอ าเภอทําเรอื  20,000.00   

4 โครงการกิจกรรมสํงเสริมศลีธรรม 
จริยธรรม แกํประชาชน  
และเยาวชนต าบลทําเจ๎าสนุก 

   - ประเพณีแหํเทียนพรรษา 
12 ก.ค. 65 

   

3.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1 โครงการสืบสานต านานตามรอยเสด็จ 

พระเจ๎าทรงธรรม 


  

 - โครงการสืบสานตามรอย
เสด็จพระเจ๎าทรงธรรม  
15 เม.ย. 65 

 50,000.00   

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บึงสวนพริก 
ให๎เป็นสถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ   



  

   

3 โครงการกิจกรรมสํงเสริม พัฒนาศาล 
เจ๎าพํอ ก กา ให๎เป็นสถานท่ีเคารพสักการะ 
ของชาวต าบลทําเจ๎าสนุก 

   - กิจกรรมสักการะศาลเจ๎าพอํ 
ก กา เนื่องในวันปีใหมํไทย  
ชํวงสงกรานต ์

   

4 โครงการจดัตั้งตลาดน้ าบริเวณริมแมํน้ า 
ปุาสัก  

       

5 โครงการจดังานร าลึกครบรอบ 10 ปี  
เสด็จพระราชด าเนินทํุงมะขามหยอํง 

   - 25 พ.ค. 65  
ณ ทุํงมะขามหยํอง 

 13,800.00   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการเกษตร 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

4.๑ แผนงานการเกษตร 
1 โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ าเพื่อ

การเกษตร ในพื้นที่ต าบลทําเจ๎าสนุก 
   - ด าเนินการขุดลอกคลอง ม. 

2 และ ม.6 
 56,000.00    
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการเกษตร 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

4.๑ แผนงานการเกษตร (ตํอ) 
2 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า หมูํที่ ๑    - ด าเนินการขุดลอกคลอง 11 

เม.ย. 65 
  

3 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า หมูํที่ ๓       

4 โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ า หมูํที่ ๓       

5 โครงการวางทํอระบายน้ าเพื่อการเกษตร 
หมูํที่ ๔ 

      

6 โครงการปรับปรุงเส๎นทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร หมูํที่ 2 

   - ลงหินลูกรังซํอมถนนคลอง 
25 ขวา 
11 เม.ย. 65 

  

7 โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร หมูํที ่๕ 

      

8 โครงการปรับปรุงและซํอมแซมคลองสํงน้ า
พลังงานไฟฟูา  
หมูํที่ ๕ 

      

9 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพื่อการเกษตร 
หมูํที ่๕ 

      

10 โครงการสร๎างลานตากข๎าว หมูํที่ ๕       

11 โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ า หมูํที่ ๕ 
- หมูํที ่๙ 

      

12 โครงการปรับปรุงทํอสํงน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม หมูํที่ ๕ 

   - ซํอมแซมประตนู้ า ม.3 และ 
ม.5 

49,220.00  

13 โครงการปรับปรุงเส๎นทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร หมูํที่ ๕ 

   - ลงลูกรังซํอมแซมถนน
บริเวณคลองนอ๎ย ม.5 เมื่อ 7 
ก.ย. 65 

  

14 โครงการปรับปรุงเส๎นทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร หมูํที่ ๖ 

   - ลงหินลูกรังซํอมถนนคลอง 
25 ขวา 
11 เม.ย. 65 

   

15 โครงการปรับปรุงเส๎นทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร หมูํที่ ๖ 

   - ลงหินลูกรังซํอมถนนคลอง 
25 ขวา 
11 เม.ย. 65 

   

16 โครงการปรับปรุงเส๎นทางล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร หมูํที่ ๙ 

      

17 โครงการวางทํอระบายน้ าเพื่อการเกษตร 
หมูํที่ ๙ 

      

18 โครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร    - โครงการอุดหนุนกลุํม
เกษตรกรผู๎ใช๎น้ า โครงการสูบ
น้ าด๎วยพลังงานไฟฟูา หมูทํี่ 8 
 - ประชุมกลุมํเกษตรกรผู๎ใชน๎้ า
ด๎วยพลังงานไฟฟูา หมูํที ่8 
บ๎านแขก 7 ก.ค. 65 
 

  

19 โครงการเครื่องสูบน้ าเพื่อการเกษตร    - โครงการอุดหนุนกลุํม
เกษตรกรผู๎ใช๎น้ า โครงการสูบ
น้ าด๎วยพลังงานไฟฟูา หมูทํี่ 8 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการเกษตร 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

4.๑ แผนงานการเกษตร (ตํอ) 
20 โครงการพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 

ภายในต าบลทําเจ๎าสนุกอยํางยั่งยนื 
      

21 โครงการถํายทอดความรูด๎๎านเทคโนโลยี
ให๎กับเกษตรกร 
-อบรมและถํายทอดสาธิตการประกอบอาหาร
แกํสมาชิกกลุํมแมํบ๎าน 
-อบรมและถํายทอดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
-ผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อใช๎ในการปูองกัน 
ก าจัดเพลี้ยกระโดด 

   - นายชํางโยธาเข๎ารวํมศกึษาดู
งาน 
โคกหนองนาโมเดล หมูทํี่ 5 
หมูํที่ 8 และพื้นที่ต าบล 
ทําหลวง 

  

22 โครงการสํงเสริมให๎เกษตรกรใช๎ปุย๋ชีวภาพ
แทนปุ๋ยเคม ี

   - ประชาสัมพันธ ์   

23 โครงการสํงเสริมให๎เกษตรกรให๎
ความส าคญักับการปรับปรุงดิน 

   - ประชาสัมพันธ ์   

24 โครงการสํงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 50 
ราย/500 ต๎น /9 หมูํบ๎าน และสงํเสริม
การปลูกพืชผล ไมย๎ืนต๎น บรเิวณบา๎น 
1,000 ต๎น / 100  ราย 

   - กิจกรรมวันตน๎ไม๎แหํงชาติ 
18 พ.ค. 65 
 - กิจกรรมโครงการปลกูต๎นไม๎
เฉลิมพระเกียรติฯ 10 ส.ค. 
65 

   

25 โครงการกิจกรรมสํงเสริมกลุํมเกษตรกรใน
ด๎านการพัฒนาเมลด็พันธ์ ผลติภณัฑ์ และ
การตลาด ให๎มีความเข๎มแข็ง และยั่งยืน 

   - สถานีเพาะช ากล๎าไม๎ จ.อย. 
ลง พท. ติดตามผลการ
ด าเนนิงานแจกจํายพันธุ์ไม ๎ 
13 ก.ย. 65 

   

26 สนับสนุนด๎านการลงทุนกับการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทําเจ๎าสนุก 

       

27 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
สํงเสริมการเรียนรู๎ ทัศนศึกษา ดูงาน 
กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและ
ประชาสมัพันธ์กลุํมไม๎ดดั 

   - นวค. เข๎ารํวมประชมุกองทนุ
เพื่อสํงเสริมการอนรุกัษ์
พลังงาน 8 ก.ค. 65 

   

28 โครงการอุดหนุนกลุํมอาชีพ และวสิาหกิจ
ชุมชนต าบลทําเจ๎าสนุก 

   - โครงการอุดหนุนกลุํม
เกษตรกรผู๎ใช๎น้ า โครงการสูบ
น้ าด๎วยพลังงานไฟฟูา หมูทํี่ 8 

9,500.00   

29 โครงการวางทํอระบายน้ าเพื่อการเกษตร 
หมูํที ่2 บริเวณทางลงลานตากข๎าว 

     แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2565 

30 โครงการสํงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 50 
ราย/500 ต๎น /9 หมูํบ๎าน และสงํเสริม
การปลูกพืชผล ไมย๎ืนต๎น บรเิวณบา๎น 
1,000 ต๎น / 100  ราย 

   - กิจกรรมวันตน๎ไม๎แหํงชาติ 
18 พ.ค. 65 
 - กิจกรรมโครงการปลกูต๎นไม๎
เฉลิมพระเกียรติฯ 10 ส.ค. 
65 

   

31 โครงการกิจกรรมสํงเสริมกลุํมเกษตรกรใน
ด๎านการพัฒนาเมลด็พันธ์ ผลติภณัฑ์ และ
การตลาด ให๎มีความเข๎มแข็ง และยั่งยืน 

   - สถานีเพาะช ากล๎าไม๎ จ.อย. 
ลง พท. ติดตามผลการ
ด าเนนิงานแจกจํายพันธุ์ไม ๎13 
ก.ย. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนา กํอสรา๎ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท๎า รางระบายน้ า) 
1 โครงการปรับปรุงเส๎นทางเข๎าสักการะศาล

เจ๎าพํอกอกา 
      

2 โครงการวางทํอระบายน้ าทิ้ง เส๎นถนน
ทําเรือ-บ๎านรํอม  

      

3 โครงการปรับปรุงถนนทางลงลานตากข๎าว 
หมูํที่ ๒ 

    495,000.00  

4 โครงการวางทํอระบายน้ า หมูํที่ ๒  
บริเวณประตูน้ า - กลุํมบ๎านคณุธรรมนูญ 

    500,000.00 4/2565 
ผูกพัน 

5 โครงการรางระบายน้ าทิ้ง หมูํที่ ๒ บริเวณ
หน๎าบ๎านนายชัยวัฒน์ - บ๎านนายเหวียง 
หมูํที่ ๒ 

       

6 โครงการปรับปรุงถนนทางลงแมํน้ าปุาสัก 
หมูํที ่๒ บริเวณข๎างบ๎านนางชุมพร อยูํหนู 

       

7 โครงการปรับปรุงถนนทางลงแมํน้ าปุาสัก 
หมูํที ่๒ บริเวณข๎างบ๎านเชําโรงสีโชคชัย 

    - ลงลูกรัง ซอํมถนน คลอง 
25 ขวา ม.2 
11 เม.ย. 65  

100,800.00   

8 โครงการวางทํอระบายน้ าทิ้ง หมูํที ่๒ 
บริเวณบา๎นนายอรณุ ประทีปฉาย หมูํที่ ๒ 
จนถึงเขตเทศบาลทําเรือ 

        

9 โครงการขยายถนน และเพิ่มไหลทําง   
หมูํที่ ๒ 

    - ราดยางมะตอย ม.2 17 
มี.ค. 65 
 - ลงลูกรังซํอมถนนจาก
สะพานดอนพรม - บ๎านคุณ
สมเกียรติ ม.2 
  

    

10 โครงการวางทํอระบายน้ าทิ้ง และบันได
ขึ้น-ลงแมํน้ าปุาสัก  
หมูํที่ ๒ 

        

11 โครงการวางทํอระบายน้ า หมูํที่ ๓ 
บริเวณกลุํมบ๎านคุณสมหมาย - กลุํมบ๎าน
คุณวรเทพ 

    43,000.00 4/2565 
ผูกพัน 

12 โครงการวางทํอระบายน้ า หมูํที่ ๓ บริเวณ
บ๎านนางเชื้อ  

       

13 โครงการขยายเส๎นทางจราจร หมูทํี่ ๓ 
บริเวณซอยสุขใจ 

       

14 โครงการสร๎างถนนทางเข๎าประปา หมูํที่ ๓ 
- หมูํที ่๕ 

       

15 โครงการลดอุบัตเิหตุทางจราจร     - ติดตั้งลูกระนาด ม.7 11 
พ.ค 65  
 - ด าเนินการซํอมแซมถนน 
มบ.ขวัญนภา ถนนหน๎าร๎านบุญ
สมแก๏ส 12 พ.ค. 65 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนา กํอสรา๎ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท๎า รางระบายน้ า) (ตํอ) 
๑6 โครงการรางระบายน้ าทิ้ง หมูํที่ ๔        

17 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๔     - ลงลูกรังถนนดอนพรหม  
ม. 4  15 มี.ค. 65 
 - ด าเนินการซํอมแซมถนน  
20 พ.ค. 65  

   

18 โครงการปรับปรุงปากทํอระบายน้ า หมูํที่ 
๔ บริเวณพื้นที่นา นายวิชัย ทองศรี และ
นายศุภชัย ตรบีุตร 

       

19 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๕ 
บริเวณข๎างร๎านตัดผมนางสุชาดา กฤษแก๎ว 

       

20 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๕ 
บริเวณโค๎งหน๎าบ๎านครูอูม - บ๎านยายเมี้ยน 

    - ลงลูกรังถนน ม.5  
เมื่อ 14 ส.ค. 65  

   

21 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๖ 
บริเวณทางเข๎าวดัสฎางค์ - ศาลาการ
เปรียญ 

    353,000.00 แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
4/2565 

22 โครงการวางทํอระบายน้ า หมูํที่ ๖ 
บริเวณวดัสฎางค์ จากโรงน้ า - บ๎านนาย
สมบูรณ์ พํุมวิจิตร 

       

23 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า หมูํที่ ๖ 
บริเวณกลุํมบ๎านนายสมชาย  

    20,000.00 แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
4/2565 

24 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร บริเวณวดั
สฎางค ์หมูํที่ ๖ 

    - โครงการปรับปรุงเสน๎ทาง
สัญจร  
หมูํที่ ๖ บรเิวณทางเข๎าวัด
สฎางค์ - ศาลาการเปรียญ  

   

25 โครงการรางระบายน้ าทิ้ง หมูํที่ ๖ 
บริเวณบา๎นนางอัญญารัตน์ อินทบุตร 

       

26 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๖     - ลงลูกรัง ซอํมถนน  
กลุํมบ๎านคณุกอ๎งชํางแอร ์ม.6 
 - ลงหินคลุกบริเวณถนนกลุํม
บ๎านคุณนพวรรณ ์ม. 6  
เมื่อ 8 ก.ค. 65  

   

27 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๗     - ด าเนินการติดตั้งลกูระนาด
ลดความเร็วในการสัญจร 
ทางเข๎าวัดมะขามโพลง ม.7   
1 ก.ค. 65  

   

28 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๗     - ติดตั้งลูกระนาด ม.7  
10 - 11 พ.ค 65   

  

29 โครงการปรับปรุงทํอระบายน้ าทิ้ง หมูํที่ ๗  
บริเวณกลุํมบ๎านปาูแพร 

   .    

30 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๗     - โครงการปรับปรุงถนน
บริเวณทางเข๎าวัดมะขามโพลง 
ด าเนนิการเสร็จแล๎ว 
เมื่อปี งปม. พ.ศ. 2564  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนา กํอสรา๎ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท๎า รางระบายน้ า) (ตํอ) 
31 โครงการวางทํอระบายน้ าทิ้ง หมูํที ่๗       

32 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๗ 
บริเวณริมบึง - บ๎านเอมอร พัดดวง 

      

33 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๘     - ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ซ.
โรงไฟฟูา ม.8 6 พ.ค. 65 
 - ด าเนินการซํอมแซมถนน  
20 พ.ค. 65 
 - ด าเนินการซํอมแซมถนน
บริเวณกลุํมบ๎านร๎านบุญสม
แก๏ส 26 ส.ค. 65 

  

34 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๙ 
บริเวณหน๎าบ๎าน นพ.อาทร วรุณบรรจง - 
ริมบึงรสีอร์ท (สวนพริก) 

       

35 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า หมูํที่ 1 (ถนนสาย
โคกกะชี) 

    - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี  
งปม.2566 
 - ลงลูกรังซํอมแซมถนน 
โคกกะช ี14 ส.ค. 65  

 แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
2/2565 

36 โครงการปรับปรุงถนนลอดใต๎สะพานมนตร ี
หมูํที่ 1 

    287,000.00 แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2565 

37 โครงการปรับปรุงถนน หมูํที่ ๒ - หมูํที่ 6 
บริเวณคลองสํงน้ าชลประทาน 

    - ลงลูกรัง ซอํมถนน คลอง 
25 ขวา ม.6 
11 เม.ย. 65  

 แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2565 

38 โครงการปรับปรุงถนน หมูํที่ ๓ 
บริเวณซอยมารวย  

     แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2565 

39 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลีย่มเพือ่ระบาย
น้ า พร๎อมถมดิน หมูํที่ 3 

     แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2565 

40 โครงการปรับปรุงเส๎นทางสัญจร หมูํที่ ๕ 
บริเวณถนนโค๎งยายเมี้ยน - กรม
อุตุนิยมวิทยา 

    - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี  
งปม.2565 
 - คกก.ธรรมาภิบาล จ.อย.  
เข๎าตรวจสอบ 19 เม.ย. 65  

 แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2565 

41 โครงการวางทํอระบายน้ า หมูํที่ ๖     203,000.00 แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2565 

42 โครงการปรับปรุงถนน หมูํที่ ๙       แก๎ไข 
เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 
3/2565 

43 โครงการติดตั้งเหล็กดดั มุ๎งลวด หน๎าตําง 
ประต ูศพด.วัดจงกลณี หมูํที่ 5 
 

    - ศพด.วัดจงกลณ ี 65,000.00   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนา กํอสรา๎ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท๎า รางระบายน้ า) (ตํอ) 
44 โครงการกํอสร๎างอํางล๎างหน๎า แปรงฟัน 

ส าหรับ ศพด.วัดจงกลณี หมูํที่ 5 
       

45 โครงการปรับพื้นท่ีบริเวณโดยรอบและ
ทางเข๎า - ออก 
ศพด.วัดจงกลณี หมูํที่ 5 

       

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางพัฒนาระบบประปาให๎มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต๎องการของชุมชน) 
๑ โครงการเดินทํอประปา หมูํที่ ๔         
2 โครงการปรับปรุงคณุภาพน้ าประปาของ

ต าบลทําเจ๎าสนุกท้ังระบบ 
    - ด าเนินการปรับปรุง 

ซํอมแซม กิจการประปา 
ภายในพื้นที ่ 

  

3 โครงการขยายเขตประปาหมูํบ๎านภายใน
ต าบลทําเจ๎าสนุก 

    - ขยายเขตประปา 
ภายในพื้นที่ต าบล  

  

4 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิต
น้ าประปาของต าบลทําเจ๎าสนุกโดยการ
ติดตั้งเครื่องกรองน้ า 

    - ด าเนินการดูแล แก๎ไข 
พัฒนาระบบการผลติน้ าประปา
ภายในต าบล  

  

5 โครงการปรับปรุง พัฒนา ออกแบบ และ
ส ารวจเครื่องกรองน้ าระบบประปา 

      

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาแสงสวํางตามตรอกและซอย) 
๑ โครงการติดตั้งไฟสํองสวําง หมูํที่ ๑ 

บริเวณหมูํบ๎านขวัญนภา เฟส 2 
    - ซํอมแซมไฟฟูาสํองสวําง

สาธารณะ ม.1 
เมื่อ 19 ก.ค. 65, 2 ส.ค. 65 
 - ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท ์หน๎า
ที่วําการอ าเภอ ม.1 เมือ่ 18 
ก.ค. 65 
 - ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
มบ.ขวัญนภา 29 ส.ค. 65  

    

๒ โครงการติดตั้งแนวเขตเสาไฟฟูา บริเวณ
ทําเรือแห หมูํที่ ๑ 

        

3 โครงการติดตั้งไฟสํองสวําง  
หมูํที่ ๒ - หมูํที ่๔  

    35,900.00  

4 โครงการติดตั้งไฟสํองสวําง แยกทาํเรือ 
ศาลาลอย  
ถึงกรมอุตุนิยมวิทยา หมูํที่ ๕ 

    - ด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
หนํวยงานทีเ่กี่ยวข๎อง 
 - ซํอมแซมไฟฟูาสํองสวําง
สาธารณะทางไปกรม
อุตุนิยมวทิยา 6 มิ.ย. 65  

  

5 โครงการติดตั้งไฟสํองสวําง หมูํที่ ๖     - ซํอมแซมไฟฟูาสํองสวําง
สาธารณะ ม.6 
2 มิ.ย. 65  

  

6 โครงการขยายเขตไฟฟูา หมูํที่ ๙       

7 โครงการจดัซื้อรถสามล๎ออเนกประสงค ์
เพื่อใช๎ในกิจการกองชําง 

      

8 โครงการติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูาบรเิวณ 
ศพด.วัดจงกลณ ี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสะพาน เขื่อน ทําชายแมํน้ า)  
1 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ าระหวําง

วัดจงกลณ ีและวัดสฎางค ์
        

2 โครงการปรับปรุงตลิ่งริมชายฝั่งปากคลอง
ตาวอน หมูํที่ ๓ 

        

๓ โครงการปรับปรุงสะพานข๎ามคลองตาวอน        

๔ โครงการแกไ๎ขปัญหาดินชายฝั่งคลอง 
ตาวอน ฝั่งตะวันตกพังทลาย  

    - ด าเนินการเรียบรอ๎ยแล๎ว
โดย 
กรมเจ๎าทํา บรเิวณพืน้ที่ ม.1   

  

5 โครงการแกไ๎ขปัญหาดินชายฝั่งพังทลาย 
หมูํที่ ๕ 

    - อยํูระหวํางด าเนนิการโดย  
สนง.โยธาธกิารและผังเมอืง  

  

๖ โครงการกํอสร๎างเขื่อนปูองกันแนวตลิ่ง  
หมูํที่ ๘ 

      

๗ โครงการสร๎างเขื่อนกันตลิ่งพังและไหลํทาง
ช ารุดบริเวณบึงสวนพริก หนา๎บ๎านหมอ
อาทร - ริมบึงสวนพริกรสีอร์ท หมูทํี่ 9 

      

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการปรับปรุงผังเมอืง เพื่อรองรับการขยายตัวของท๎องถิ่น ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะขยายตัว   
      อยํางรวดเร็ว)  
1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณปูายเฉลมิ

พระเกียรติ หมูํที ่๑ 
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรม
ราชาภิเษก 

    - ด าเนินการปรับปรุงภูมทิัศน์ 
ม.1  5 เม.ย. 65 
 - ด าเนินการปรับปรุงภูมทิัศน์ 
ม.1  6 ก.ค. 65 
 - ด าเนินการเปลี่ยนธง 
ปรับปรุงภูมิทัศน ์1 มิ.ย. 65  

    

2 โครงการรื้อถอนหอกระจายขําว หมูํที่ ๔         

๓ โครงการปรับปรุงพื้นที่ข๎าง ศพด.วัด
จงกลณี หมูํที ่๕ 

    - โครงการโดยกองทุนไฟฟูา     

๔ โครงการปรับปรุงพื้นที่ข๎างศาลาทีพ่ัก
ผู๎โดยสาร หมูํที่ ๗ 

      

5 โครงการปรับปรุงผังเมือง รวมเมือง ชุมชน 
และการวางผังชุมชน 

    - นายชํางโยธาเข๎ารํวม
ประชุมปรับปรุงผังเมอืงรวม อ.
ทําเรอื ณ ทต.ทําเรอื เมือ่ 22 
ก.ย. 65  

  

๖ โครงการกํอสร๎างศาลาที่พักผู๎โดยสาร  
หมูํที่ ๑ 

      

๗ โครงการปรับปรุงปูายช่ือซอยทั่วทัง้ต าบล
ทําเจ๎าสนุก 

      

๘ โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู๎โดยสาร  
หมูํที่ ๖ 

      

9 โครงการปรับปรุงศาลาที่พักผู๎โดยสาร  
หมูํที่ ๖ 

      

10 โครงการศาลาที่พักผูโ๎ดยสาร  
บริเวณด๎านหน๎าที่วําการอ าเภอทําเรือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แนวทางการปรับปรุงผังเมอืง เพื่อรองรับการขยายตัวของท๎องถิ่น ซึ่งมีแนวโน๎มที่จะขยายตัว   
      อยํางรวดเร็ว) (ตํอ) 
11 โครงการจดักิจกรรมสํงเสริมให๎ต าบล 

ทําเจ๎าสนุกเป็นเมืองนําอยู ํ
    - ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 

ตัดหญ๎า ตัดตน๎ไม ๎Big 
Cleaning Day ทางสาธารณะ 
ฯลฯ  

  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการเมืองการบริหาร 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
1 โครงการขยายติดตั้งเสยีงไรส๎ายภายใน

ต าบลทําเจ๎าสนุก 
   - ด าเนินการเสรจ็สิ้นในปี 

2564 
   

2 โครงการเสียงไร๎สาย หมูํที่ ๓        

๓ โครงการเสียงไร๎สาย หมูํที่ ๖        

๔ โครงการประเมินผลความพึงพอใจตํอการ
ให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลทํา
เจ๎าสนุก 

   - ประเมินความพึงพอใจฯ  
มทร. สุวรรณภมูิ ศูนย์หันตรา 
ลงพื้นทีเ่มื่อ 1 ก.ย. 65 

  

5 โครงการจดักิจกรรมแสดงออก 
ซึ่งความจงรักภักดตีํอสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

   - โครงการร าลกึ 10 ปี เสด็จฯ  
ทุํงมะขามหยํอง 25 พ.ค. 65 

  

๖ โครงการจดักิจกรรมในการสร๎างความ
ปรองดอง สมานฉันท ์และสํงเสรมิการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   - เลือกตั้งทอ๎งถิ่น  
28 พ.ย. 65 

84,120.77  

๗ โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหาทุจริต
คอรัปช่ัน โดยยดึมั่นหลักความโปรงํใส 

   - ตรวจประเมนิ ITA  
30 พ.ค. 65 
 - ตรวจประเมนิ LPA  
7 มิ.ย. 65 

  

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสํวน
ต าบล พนักงานจ๎าง เฉพาะต าแหนํง ตาม
สายงาน 

   - พนง. เข๎ารํวมอบรม  
ประชุม ตามสายงาน 

79,852.00  

9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบรหิาร
จัดการที่ด ี

   - นักทรัพยากรบุคคล เข๎ารํวม
มหกรรมไกลเํกลี่ยหนีส้ิน
ครัวเรือน ครั้งที่ 34  
ณ ศูนย์การค๎าเซ๎นทรัลอยุธยา 
23 มิ.ย. 65 
 - โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและ
การปิดบัญชขีอง ศพด.  
ในสังกัด อบต.ทําเจ๎าสนกุ  
23 ก.ค. 65 
- รอง ป. และ หน.สป. เข๎ารํวม
อบรมโครงการเพิม่
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 
9 ก.ย. 65 
 
 

   



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

65 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการเมืองการบริหาร 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

6.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
10 โครงการฝึกอบรมเพื่อสํงเสริมด๎าน

คุณธรรมและจรยิธรรม 
   - โครงการสํงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ฟังธรรมเฉลิมพระ
บารมีฯ และฟังเทศนเ์รือ่ง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ณ วัดต าหนกัฯ ม.1 
เมื่อ 14 ก.ย. 65 

   

11 โครงการสํงเสริมใหส๎มาชิก อบต.  
ผู๎น าชุมชน อสม.หรือประชาชนท่ีสนใจ เข๎า
รับการอบรมการใช๎งานคอมพิวเตอร์ และ
การใช๎อินเตอร์เน็ตเบื้องต๎น 

   - โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "ก๎าวทันโลกยุคใหมํ 
ใสํใจเทคโนโลยี" ณ ศูนย์การ
เรียนรู ๎ICT 10 - 11 ก.ย. 65 

13,400.00  

12 โครงการเพิม่ศักยภาพผู๎น าชุมชน ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน ฯลฯ ต าบลทําเจ๎า
สนุก 

   - โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "ก๎าวทันโลกยุคใหมํ 
ใสํใจเทคโนโลยี"  ณ ศูนย์การ
เรียนรู ๎ICT 10 - 11 ก.ย. 65 

  

13 โครงการเผยแพรํความรู๎มุํงสูํประชาคม
อาเซียนทําเจ๎าสนุก 

      

14 โครงการพัฒนาและปรบัปรุง 
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
ให๎มีเพียงพอกับผู๎ปฏิบตัิงาน และใช๎งานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

      

15 โครงการจดัหาอุปกรณส์ าหรับอ านวย
ความสะดวกแกํประชาชนในการตดิตํอ
ประสานงานท่ีท าการ อบต. 

      

16 โครงการจดัหาอุปกรณส์ านักงานให๎
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพส าหรบั
พนักงาน ผู๎บริหาร 

   - ครุภัณฑ์เครื่องพมิพ์เอกสาร 4,000.00  

17 โครงการกํอสร๎างสถานท่ีจอดรถ 
ส าหรับประชาชน ผู๎บรหิาร พนักงาน 
ลูกจ๎าง และผู๎มาติดตํอ 

      

18 โครงการจดัหาอุปกรณ์เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ 
ใช๎ห๎องประชุม 

     - ครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED  
55 นิ้ว 
 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก  

39,000.00  

19 โครงการปรับปรุงสถานท่ีห๎องท างาน       

20 โครงการจดัซื้อรถยนต์ส านักงาน จ านวน 1 
คัน 

    - ด าเนินการเสรจ็สิ้นในปี 
2564  

  

21 โครงการจดัท าประกันภัยรถยนต ์       

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  

พร๎อมโซลําเซลล์ หมูํที่ ๑ 
      

2 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  
พร๎อมโซลําเซลล ์ 
บริเวณสามแยกต าหนักพระเจา๎ทรงธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการเมืองการบริหาร 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ตํอ) 
3 โครงการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ า

ดับเพลิงอัตโนมัต ิแบบทํอแห๎ง 
      

4 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
ต าบลทําเจ๎าสนุก 

    - ติดตั้งกลอ๎งวงจรปิด
โดยรอบ อบต.ทําเจ๎าสนุก  
และถนนด๎านหน๎า อบต.  

  

5 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูง
ชนิดหาบหาม 

       

6 โครงการฝึกอบรมด๎านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

    - จนท.ปูองกนัฯ เข๎ารวํม
ประชุมการจัดท าแผนการ
ปูองกันฯ ณ ศาลากลาง จ.อย. 
17 พ.ค. 65 
 - โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย ประจ าป ี 
2565 ณ บริษัท วรรณภพ 
จ ากัด 31 ส.ค. 65  

  

7 โครงการติดตั้งถังดับเพลิง 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในต าบลทําเจ๎าสนุก 

    - ตรวจสอบ ดูแล เติมน้ ายา 
และติดตั้งถังดับเพลิง ณ รมิบึง
สวนพรกิรสีอร์ท ม.9  
เมื่อ 9 ส.ค. 65  

  

8 โครงการติตตั้งกระจกโค๎ง และอุปกรณ์
ตํางๆ ที่ชํวยลดอุบัตเิหตตุ าบลทําเจ๎าสนุก 

    - ติดตั้งลูกระนาด ม.7  
10 - 11 พ.ค 65  
 - ด าเนินการตดิตั้งลกูระนาด
ลดความเร็วในการสัญจร 
ทางเข๎าวัดมะขามโพลง ม.7   
1 ก.ค. 65  

  

9 โครงการติดตั้งทํอเดินน้ าดับเพลิง 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในต าบลทําเจ๎าสนุก 

       

10 โครงการจดัหาอุปกรณส์ าหรับการจราจร 
และวัสด ุอุปกรณ์ส าหรับงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

    - ด าเนินการติดตั้งลกูระนาด
ลดความเร็ว 
ในการสัญจร ทางเข๎าวัดมะขาม
โพลง  
ม.7 เมื่อ 1 ก.ค. 65 
 - ซํอมแซมเสาวิทยุสื่อสาร 27 
เม.ย. 65  

  

11 โครงการจดุรํวมบริการประชาชน     - จนท.ปูองกนัฯ เข๎ารวํม
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชํวง
เทศกาลสงกรานต์ ณ ห๎อง
ประชุม อ.ทาํเรอื 5 เม.ย. 65  

3,600.00   

12 โครงการสนับสนุนปูอมต ารวจชุมชน
บริเวณต าบลทําเจ๎าสนุก 

       

13 โครงการจดัท าปูายชลอความเร็ว  
หรือจัดท าคลื่นชลอความเร็ว  
บริเวณจุดเสี่ยงภายในต าบลทําเจ๎าสนุก 

    - ด าเนินการติดตั้งลกูระนาด
ลดความเร็วในการสัญจร 
ทางเข๎าวัดมะขามโพลง  
ม.7  เมื่อ 1 ก.ค. 65 
 - ติดตั้งปูายเตือนการซอํมแซม
ถนน ม.1 19 ส.ค. 65  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านการเมืองการบริหาร 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ตํอ) 
14 โครงการสนับสนุน ศตส.อ.ทําเรือ โครงการ

ตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอทําเรือ  
    - จัดกิจกรรม ร.ร. วัดจงกลณ ี 

และ ร.ร. วัดสฎางค์  
28 ก.ย. 65  

   

15 โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหายาเสพตดิ  
ตามนโยบายรัฐบาล 

    - จัดกิจกรรม ร.ร. วัดจงกลณ ี 
และ ร.ร. วัดสฎางค์  
28 ก.ย. 65  

   

16 โครงการแกไ๎ขปัญหายาเสพติดในชุมชน     - จัดกิจกรรม ร.ร. วัดจงกลณ ี 
และ ร.ร. วัดสฎางค์  
28 ก.ย. 65  

   

17 โครงการสร๎างสุขภาพดโีดย D.A.R.E. 
(ประเทศไทย) 

    - จัดกิจกรรม ร.ร. วัดจงกลณ ี 
และ ร.ร. วัดสฎางค์  
28 ก.ย. 65  

 เงิน สปสช. 

18 โครงการจดัท าประกันภัยรถยนต ์     967.28   
19 โครงการจดัหาอุปกรณส์ านักงานให๎

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพส าหรบั
พนักงาน ผู๎บริหาร 

   - ครุภัณฑ์เครื่องคอมพวิเตอร์
ส านักงาน 

17,000.00   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพฒันาด๎านเศรษฐกิจการคลัง 

โครงการ 
ด าเนินการ 

แล๎ว 
ไมํได ๎

ด าเนินการ 
รายละเอียด 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

7.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
1 โครงการจดัท าแผนมาตรการประหยัด

งบประมาณ 
        

2 โครงการภาษีสญัจร อบต.ทําเจ๎าสนุก        

3 โครงการจดัท าแผนพัฒนาปรับปรงุการ
จัดเก็บรายได ๎

    - ผอ.กค. และ จนท.จัดเก็บ 
เข๎าอบรมโครงการบันทึกผล
ปฏิบัติงานในระบบ laas รร. 
ริเวอร์ไซด์ 16 - 18 มิ.ย. 65 

  

4 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   - อยํูในระหวํางด าเนนิการ   

5 โครงการจดัหาอุปกรณส์ านักงานให๎
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพส าหรบั
พนักงาน ผู๎บริหาร 

   - ครุภัณฑ์เครื่องพมิพ์เอกสาร 
   (Printer) 

23,000.00  

 

  1.2.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.75 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15) 
 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก มีดังนี้ 
 1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.13 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

68 

 

 2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.24 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการทํองเที่ยว 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.17 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.05 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.12 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.16 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 
 7.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการคลัง 
 คะแนนความพึงพอใจ 8.17 คะแนน แปลความได๎วําความพึงพอใจของประชาชนอยูํในระดับมาก 

 1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
  1.3.1 จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ และกลุํมเปูาหมาย ในแตํละโครงการ/กิจกรรม ครบถ๎วน และ
เป็นไปตามที่ก าหนด 
  1.3.2 จ านวนหมูํบ๎าน จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการด าเนินการตาม โครงการ/
กิจกรรม ครบถ๎วนตามเปูาหมายที่ก าหนด      
  1.3.3 กลุํมที่ได๎รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว๎ 
เชํน กลุํมนักเรียนภายในต าบล กลุํมผู๎สูงอายุภายในต าบล เป็นต๎น 
  1.3.4 จ านวนแหํงที่ด าเนินการด๎านสิ่งปลูกสร๎างตามโครงสร๎างพ้ืนฐาน เป็นไปตามเปูาหมาย        
ที่ก าหนดไว๎      
  1.3.5 ระดับความพึงพอใจตํอโครงการ/กิจกรรม ที่ได๎ด าเนินการ เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

 1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 257 
โครงการ ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 168 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 65.37 

 1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 

  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาท๎องถิ่นทั้งสิ้น 
168 โครงการ คิดเป็นร๎อยละ 65.37  
  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล       
ทําเจ๎าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมอยูํในระดับมาก คิดเป็นร๎อยละ 78.75 
  ผลส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก งบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คิดเป็นร๎อยละ 74.47 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงให๎เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกโดยรวม ซึ่งอยูํในระดับ “มาก” ดังนั้น ผลจากการ
วิเคราะห์และประเมินผลที่ได๎จากทุกยุทธศาสตร์ ผู๎บริหารสามารถน าข๎อมูล ข๎อสรุป ข๎อเสนอแนะตํางๆ เพ่ือใช๎เป็น
แนวทางในการพิจารณาเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกให๎สอดคล๎องกับทิศทางของประเทศชาติ 
รัฐบาล กลุํมภาค จังหวัด อ าเภอ และสนองตํอความต๎องการของประชาชนภายในต าบล และปรับปรุง พัฒนา   
จากผลการด าเนินงานในปีที่ผํานมา เพ่ือแก๎ไขปัญหา หรือ ข๎อบกพรํอง ที่ผํานมา ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอการพัฒนา  
ทีด่ียิ่งขึ้นในปีตํอๆ ไป 

 2.2 ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปสรรค 
  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ถูกจ ากัดด๎วย
งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรมาในแตํละปีงบประมาณ ซึ่งไมํเพียงพอตํอการด าเนินโครงการที่ได๎วางแผนไว๎อยําง
ครบถ๎วน ซึ่งในบางโครงการนั้น มีความจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมาก ถือเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ าต๎องด าเนินการเสนอของบประมาณจากสํวนราชการอ่ืนเพ่ือมาด าเนินการ อีกทั้งใน
สํวนพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการบางแหํงยังไมํพร๎อมที่จะให๎มีการด าเนินงาน และฤดูกาล หรือภัยธรรมชาติ เชํน 
อุทกภัย ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ ซึ่งอาจสํงผลให๎การด าเนินโครงการลําช๎า หรือหยุดชะงัก 
โดยเฉพาะจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 หรือ COVID – 19 ซึ่งสํงผลกระทบโดยตรงตํอการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการ มีข๎อห๎าม หรือข๎อจ ากัดในการรวมตัวกันของภาคองค์กร ภาคประชาชน ในการเข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆ หรือบางกิจกรรมไมํสามารถด าเนินการได๎เลย 

 2.3 ข้อเสนอแนะ 
  1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
  - ขอให๎มีการประชุมแจ๎งขําวสาร หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการตํางๆ ที่จะด าเนินการ
  จัดกิจกรรม  
  - ขอให๎ดูแล และแก๎ปัญหาสภาพแวดล๎อมเรื่องฝุุน และเรื่องกลิ่น จากโรงงานอุตสาหกรรม  
  ในพ้ืนที ่
  2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
  - ขอให๎มีการสํงเสริมการฝึกอาชีพ และพัฒนาอาชีพภายในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
  - ขอให๎ผลักดันสินค๎าประจ าต าบลทําสนุก ให๎เป็นสินค๎า OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน 
  - ขอให๎มีตลาดภายในชุมชน/ภายในต าบล เพ่ือจัดจ าหนําย สินค๎าประจ าต าบล 
  - ขอให๎มีการระบุเวลากระจายเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน เพ่ือให๎ประชาชนภายใน
  ต าบลได๎รับขําวสารได๎อยํางทั่วถึง 
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  3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการ
  ทํองเที่ยว 
  - ขอให๎มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตํางๆ หรือผลการด าเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
  4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
  - ขอให๎ชํวยดูแลเรื่องน้ าส าหรับใช๎ในการอุปโภคในการเกษตร รวมถึงการขุดลอก คู คลอง 
  ส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือใช๎ในการเกษตร 
  5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  - ขอให๎ปรับปรุงซํอมแซมถนนภายในต าบลที่ช ารุดทรุดโทรม 
  - ขอให๎ดูแลเรื่องแสงสวํางตามถนนที่ใช๎สัญจร รวมถึงถนนภายในชุมชนตํางๆ 
  - ขอให๎ปรับปรุงซํอมแซมตลิ่งทําชายแมํน้ าที่พังทลาย หรือช ารุดทรุดโทรม 
  - ขอให๎มีการติดตั้งกล๎องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายในต าบลทําเจ๎าสนุก หรือบริเวณถนน
  สัญจรภายในต าบลทําเจ๎าสนุก 
  6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 
  - ขอชื่นชมในการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพ่ือประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  
  โคโรนํา 2019 หรือ COVID – 19 และสถานการณ์อุทกภัย 
  7.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการคลัง 
  - ขอให๎มีการประชุมแจ๎งขําวสาร หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีประเภทตํางๆ  

 2.4 ผลจากการพัฒนา 

  จากปีงบประมาณท่ีผํานมา องค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก ได๎ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมตํางๆ เพ่ือพัฒนาตามข๎อเสนอแนะที่มาจากความคิดเห็นของประชาชนภายในต าบลทําเจ๎าสนุก โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 หรือ COVID – 19 ที่ได๎มีการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามภายในพ้ืนที่อ าเภอทําเรือ มอบถุงยังชีพเ พ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนแกํ
ครอบครัวผู๎ติดเชื้อฯ ที่เข๎ารับการรักษา และผู๎สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต๎องกักตัวตามมาตรการปูองกันการติดเชื้อฯ เป็นต๎น 
มีการจัดเวทีประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหา ความเดือดร๎อนความต๎องการของประชาชนภายในทําเจ๎าสนุก     
มีโครงการฝึกอาชีพที่ได๎รับความรํวมมือจากหลายหนํวยงาน เชํน จากส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทําเรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยังมีโครงการสํงเสริมการจ๎างงาน
แกํนักศึกษาที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทําเจ๎าสนุก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นต๎น และในสํวนของระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
ด๎านระบบน้ าประปา ได๎มีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ าประปาอยูํเสมอ ด๎านระบบไฟฟูา ได๎มีการ
ด าเนินการซํอมแซม เปลี่ยนหลอดไฟ เพ่ือให๎ไฟสํองสวํางสามารถใช๎งานได๎อยูํเสมอ เป็นต๎น 
  องค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุก มีความมํุงมั่นที่จะด าเนินการพัฒนาต าบลทําเจ๎าสนุกให๎
สมกับวิสัยทัศน์ที่วํา “เป็นต าบลที่มีระบบสาธารณูปโภคสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งแวดล๎อมสะอาด คุณภาพ
ชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข บ ารุงโบราณสถาน สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู เมืองนําอยูํ ต าบลทําเจ๎าสนุก” 
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 2.5 ผลสรุปภาพรวม 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผํานมา องค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกได๎รับผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานภาพรวมจากประชาชนภายในต าบลอยูํในระดับมาก ซึ่งในปีตํอๆ ไป 
องค์การบริหารสํวนต าบลทําเจ๎าสนุกจะต๎องรักษามาตรฐานในการด าเนินงานให๎มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มุํงมั่น
แก๎ไขปัญหาความต๎องการของประชาชน และพัฒนาต าบลให๎มีความเจริญรุํงเรืองตํอไป  โดยเฉพาะการเตรียม  
ความพร๎อมเพ่ือมือกับสถานการณ์ตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยํางฉับพลัน เชํน สถานการณ์อุทกภัยภายในพ้ืนที่ และ   
การด าเนินการชํวยเหลือ สร๎างขวัญก าลังใจให๎กับประชาชนในพ้ืนที่จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 
หรือ COVID – 19 ตํอไป เพ่ือพัฒนาต าบลทําเจ๎าสนุกให๎เป็นต าบลที่นําอยูํเพื่อประชาชนในพื้นท่ีทุกคน 
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รายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

1. นายอ านวย   ศรีสวัสดิ์   ประธานกรรมการ 
2. นายวรเทพ   ฤทธินาค  กรรมการ 
3. นางนิตยา   กลิ่นประทุม  กรรมการ 
4. นางสาวชาริณี  ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
5. นางภัทราทิพย์  พัดดวง   กรรมการ 
6. ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดสฎางค์   กรรมการ 
7. ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดจงกลณี   กรรมการ 
8. นางสาวสุกัญญา  ยืนยง   กรรมการ 
9. นางสุรีย์   นาครินทร์  กรรมการ 
10. นางนิธิภรณ์   เปาจีน   กรรมการ 
11. นางสุมาลี   แก๎วโรจน์  กรรมการและเลขานุการ 

 
 รายช่ือคณะท างานจัดพิมพ์รูปเล่ม ด าเนินการวิเคราะห์ และประเมินผล 

1. นางกรรณิการ์  บุญจ าเริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
ครั้งที่ 1 / 2565 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
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ได้รับการอนุเคราะห์รูปแบบของแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากนายยศภัทร ศรีงาม 
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แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และ 
แนวทางในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
64 หมู่ที่ 5 ต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ  

จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 13130 
เบอร์โทรศัพท์ 0-3576-0436 


