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ค าน า 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ ข้อ 30 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดให้มี

กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถ่ิน   โดย

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำม

และประเมินผลแผนพัฒนำแล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินจะต้องรำยงำนผล

และเสนอควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำรติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน เพื่อให้

ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำม

และประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถ่ิน  ทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผล

และเสนอควำมเห็นดังกล่ำว  และต้องปิดประกำศไว้เ ป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อย ปี

ละหนึ่งคร้ังภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒน ำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)  ท่ีแก้ไข เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ

ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 

ดังนั้ น เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลแผน ถูกต้อง ตำมระเบียบดังกล่ำวแ ละมี

ประสิทธิภำพ  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ  จึงได้

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล  แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เพื่อรำยงำนและเสนอควำมเห็นท่ีได้จำกกำรติดตำม  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำทรำบ 

คณะกรรมกำรหวังเป็นว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้ จะสำมำรถเป็น  ประโยชน์อย่ำง ย่ิงในกำรพัฒน ำ

ต ำบล  สำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้  และประชำชนเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 

 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ   
ธันวำคม  2565 
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ส่วนท่ี1 

บทน า 

ปัจจุบันกำรติดตำมและประเมินผลนับว่ำมีควำมส ำคัญ และจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนอย่ำง

ย่ิง  เนื่องจำกกำรติดตำมและประเมินผล  เ ป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของปีท่ีผ่ำนมำ  ว่ำมีควำม

สอดคล้องกับแผนงำนท่ีได้ วำงไว้หรือไม่ รวมท้ังกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนอย่ำงแท้จริง  

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้องค์กำรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

ต้องจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถ่ิน และแผนกำรด ำเนินงำน  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำร

ใช้งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยำกรต่ำงๆ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมีควำมโปร่งใส  

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและถึงแม้ว่ำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนำท้องถ่ินท่ีดี สักเพียงไรก็ตำมแต่หำกไม่สำมำรถบ่งชี้ ถึงผลกำรด ำเนินง ำน ท่ี

เกิดข้ึนได้ก็ไม่สำมำรถท่ีจะบ่งบอกควำมส ำเ ร็จของแผนพัฒนำท้องถ่ินได้ดังนั้น  องค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถ่ินจึงต้องมีเคร่ืองมือท่ีส ำคัญในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   ว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ

เป้ำหมำยหรือไม่ อย่ำงไร ซ่ึง “ระบบติดตำม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเคร่ืองมือในกำรน ำข้อมู ล

ต่ำงๆ  มำปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติกำรด ำเนินงำน  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ  ในฐำนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี

ภำระหน้ำท่ีจะต้องให้ กำรบริกำรแก่ประชำชนตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร ส่วน

ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอน

กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนติดตำมและ

ประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ของกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ  เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบ

กำรท ำงำนของปีท่ีผ่ำนมำได้ด้วย 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำรติดตำมและประเมิน ผลแผนพัฒนำ  เ ป็นเคร่ืองมือท่ีจ ำเ ป็น ในกำรปรับป รุง

ประสิทธิภำพของโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยู่ โดยท่ีกำรติดตำม หมำยถึง กิจกรรมภำยในโครงกำรซ่ึง ถูก

ออกแบบมำเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเ ก่ียวกับกำรด ำเนินโครงกำรปัญหำท่ีก ำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภ ำพ

ของวิธีกำรด ำเนินงำนให้ลุล่วง ค่ำใช้จ่ำย โครงกำรสูงเกินกว่ำท่ีก ำหนดไว้กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำร

ไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ำท่ีควรจะเป็น   เกิดปัญหำในกำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำเนินงำน

เสียเวลำในกำรตรวจสอบควำมขัดแย้งในกำรปฏิบั ติงำนภำยใน  หน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำน

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับประโยชน์จำกโครงกำร 
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กำรติดตำม (Monitoring) คือ กำรตรวจติดตำมงำน หรือกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดปัญหำ ท่ี

เกิดข้ึนในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน  กำรติดตำมงำนเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส ำหรับ  กำรควบคุมกำรด ำเนินง ำน 

เพื่อประโยชน์ในกำร   ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงกำรปฏิบัติงำนให้เ ป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเ กิดปัญหำ

อุปสรรค  ซ่ึงกำรติดตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จะเป็นกำรตรวจสอบข้อมูลยอ้นกลับ

เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน  ปัญหำท่ีก ำลังเผชิญ  อยู่และประสิทธิภำพของวิธีกำรด ำเนินงำน  หำกไม่มีกำร

ติดตำมแล้ว  ย่อมส่งผลให้เ กิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน  ให้ลุล่วง ค่ำใช้จ่ำยสูงเกินกว่ำท่ีก ำหนดไว้

กลุ่มเป้ำหมำยหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ำท่ีควรจะเป็น กำร ประเมินผล (Evaluation) คือ

กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน  ในระหว่ำงท่ีก ำลังด ำเนินกำร (On-going Evaluation)  หรือภำยหลังท่ีกำร

ด ำเนินกำรส ำเ ร็จเสร็จส้ินไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซ่ึงกำรประเมินผลเป็นส่ิงจ ำเ ป็นเช่นเ ดียวกับกำร

ติดตำมกำรประเมินผลแผนงำน จะเป็นกำรบ่งชี้ ว่ำ แผนงำนท่ีก ำหนดไว้ได้มีกำร ปฏิบัติหรือไม่ อย่ำงไร อัน

เป็นตัวชี้ วัดว่ำแผนงำนท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่ำงไร น ำไปสู่ควำมส ำเ ร็จ ตำมแผนงำนท่ี

ก ำหนดไว้หรือไม่ ซ่ึงผลท่ีได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล ถือว่ำเป็นข้อมูลยอ้นก ลับท่ีสำมำรถ  น ำไปใช้

ในกำรปรับปรุงและตัดสินใจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินต่อไป 

2. ประโยชน์ของก ากับติดตามและประเมินผล 
ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ  ใช้กำรติดตำมและประเมินผลเป็นประโยชน์

ต่อกำรบริหำรงำนได้หลำยแนวทำง ดังนี้  
1. จัดสรรทรัพยำกรสำมำรถพิจำรณำจำกกำรติดตำมและประเมินผลว่ำ  กิจกรรมใดได้

ทรัพยำกรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่   
2. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  กำรประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงกำร

ปฏิบัติงำนของส่วนต่ำงๆ  ว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยตัวชี้ วัดท่ีผู้บริหำรก ำหนดไว้หรือไม่   
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจำรณำควำมดีควำมชอบและประเมินผลกำรท ำงำนของเ จ้ำหน้ำท่ี  ซ่ึง

เป็นผลต่อเนื่องจำกกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  ถ้ำผู้บริหำรหน่วยงำนสำมำรถบริหำรงำนให้ได้ตำม
เป้ำหมำยและตัวชี้ วัดท่ีก ำหนดก็สมควรได้รับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบพิเศษ 

3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
1. เพื่อให้กำรติดตำมกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์ต่อ

ประชำชนและสำมำรถ ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี  
2. เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีวำงไว้  
3. เพื่อรู้ถึงควำมต้องกำรท่ีแท้จริงของประชำชนในพื้นท่ีและแก้ไขได้ตรงกับปัญหำท่ี 

เกิดข้ึน  
4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะน ำผู้บริหำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำปีต่อไป 
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4. วิธีการติดตามและประเมินผล  
กำรติดตำมและประเมิน ผลแผนพัฒนำของ องค์กำรบริห ำร ส่วนต ำบลตะ ก่ัว ป่ ำ 

ประกอบด้วย  กระบวนกำรติดตำม และกำรประเมินผลลัพธ์กำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน เ ป็นกำร
ตรวจสอบในระหว่ำงด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรว่ำสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไ ว้ได้หรือไม่ เพื่อให้
บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องสำมำรถระดมควำมคิด ในกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรด ำเนินงำนท่ีจะสำมำรถน ำไปสู่กำร
บรรลุแผนท่ีก ำหนดไว้ได้เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  

5. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
ข้อ 13 ให้ยกเลิกควำมใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “(3) คณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินมีอ ำนำจหน้ำท่ี รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผล แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ินและ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถ่ินทรำบในท่ีเ ปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแ ต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้อง ปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีหนึ่งคร้ังภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี” 

ข้อ 14 ให้ยกเลิกควำมในข้อ (5)  ของข้อ 30  ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “(5)  ผู้บริหำร
ท้องถ่ินเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถ่ินและคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน   พร้อมท้ัง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ ำ
วันนับ แต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละสองคร้ังภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของ
ทุกปี” 

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว0357  เ ร่ือง แนวทำงกำร
ด ำเนินกำร แผนพัฒนำท้องถ่ินท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี 19 
มกรำคม 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สำมำรถปฏิบัติงำนให้เ กิดควำมสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  หนังสือ กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว5797  ลงวันท่ี 10 
ตุลำคม 2559 ให้ด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละสองคร้ังภำยในเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปีนั้น  
กรอบระยะเวลำดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซ่ึงได้จำก
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน   เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้อง ถ่ิน
และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินภำยในเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี ท้ังนี้  สภำท้องถ่ินและ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินสำมำรถประชุมเพื่อรับทรำบและพิจำรณำเร่ือง  ดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสม  
ซ่ึงอำจจะประชุมภำยหลังเดือนเมษำยนและตุลำคมก็ได้ 



 
 

ส่วนท่ี 2 
วิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 

“แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปลอดยาเสพติด  วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันทกิจ  (Missions) 
1. กำรสนับสนุนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพเสริมรำยได้ให้กับรำษฎรของท้องถ่ิน   
2. กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปและวัฒนธรรม  
3. กำรเพิ่มศักยภำพในกำรคมนำคม,กำรบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน  
4. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน   
5. กำรบริหำรแหล่งน ้ำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด  
6. กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวธรรมชำติรวมถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม  

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
1. กำรส่งเสริมใช้หลักเศรษฐกิจแบบชุมชนพึ่งตนเองและเศรษฐกิจแบบพอเพียงตำมแนว

พระรำชด ำริ  
2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่  
3. กำรพัฒนำทำงคมนำคม ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตร-

ฐำนดีข้ึน  
4. กำรพัฒนำแหล่งน ้ำเพื่อกักเก็บน ้ำให้เหมำะสมกับสภำพพื้นท่ี  
5. กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร ให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจในระบอบกำรปกครองแบบ

ประชำธิปไตย และส่วนร่วมในกำรบริหำรท้องถ่ิน  
6. กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ชุมชนสะอำด ป่ำไม้สมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน   
2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส  
3) ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน   
4) ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร  
5) ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนสำธำรณสุข และกำรบริกำรสำธำรณสุข  
6) ส่งเสริมและพัฒนำควำมเท่ำเทียมกันของคุณภำพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท  
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7) ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนำระบบคมนำคม  
2) ส่งเสริม พัฒนำ และจัดสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

4.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในด้ำนขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน ้ำเสีย 
2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (ดิน น ้ำ ป่ำไม้) ให้อุดมสมบูรณ์ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรท ำงำนของบุคลำกรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำอย่ำง     
    ต่อเนื่อง 
2) พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
3) ส่งเสริมประชำธิปไตยและกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานการติดตามแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ  2565 

แบบท่ี 1 แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตนเอง  
ค าช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยจะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุก ๆ คร้ัง หลังจำกท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถ่ินได้
ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 
************************************************************************* 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ   อ ำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่เพื่อจัดท ำแผนพฒันำท้องถิน่  

✓  
2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

✓  
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ 

✓  
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

✓  
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนนุกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่  

✓  
6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมทอ้งถิ่นพจิำรณำร่ำงแบบแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

✓  

ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิน่มำจัดท ำฐำนข้อมูล  

✓  
8. มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน  

✓  
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 

✓  
10. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศฯและภำรกิจหลกักำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกบัศักยภำพของท้องถิน่  

✓  
11. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลกักำรพัฒนำทอ้งถิ่นทีส่อดคล้องกบัยทุธศำสตร์จังหวดั 

✓  
12. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยัง่ยืน 

✓  
13. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 

✓  
14. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

✓  
15. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ของจังหวัด 

✓  
16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

✓  
17. มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยทุธศำสตร์ ✓  
18. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยทุธศำสตร์ 

✓  
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 2 แบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภำยใต้แผนพัฒนำท้องถ่ิน โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำในกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  เร่ิมต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลำคม  2564  -  30  กันยำยน  2565   หรือไตรมำสท่ี 1  ถึงไตรมำสท่ี 4 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า                                                      
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสท่ี 

(✓)  ไตรมำสท่ี 1 (ตุลำคม - ธันวำคม)   (✓)  ไตรมำสท่ี 2 (มกรำคม – มีนำคม) 
(✓)  ไตรมำสท่ี 3 (เมษำยน - มิถุนำยน)   (✓)  ไตรมำสท่ี 4 (กรกฎำคม - กันยำยน) 

3. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

11 14,025,120 12 14,055,120 19 13,676,100 25 13,810,100 21 13,650,100 88 69,216,540 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานรวม 

20 126,536,000 20 143,036 57 131,971,500 69 211,400,600 61 210,605,700 227 680,656,836 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

0 0 0 0 0 0 3 180,000 3 180,000 6 360,000 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

2 70,000 2 70,000 2 18,000 2 18,000 2 18,000 10 194,000 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

11 949,130 11 1,039,130 19 1,924,500 20 1,566,000 18 1,546,000 79 7,024,760 

รวม 44 141,580,250 45 158,200,250 97 147,590,100 119 226,974,700 105 225,999,8000 410 2,934,343,300 
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แบบท่ี 3/1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป็นกำรประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตำมยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนดไว้  และมีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรกำรรำยงำนปีละ 1 คร้ัง  
เดือนตุลำคม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน              องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า                                                      
2. วัน/เดือน/ปีท่ีรำยงำน    วันท่ี  31  ตุลำคม  2565 

ส่วนท่ี 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. จ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฎอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรท่ีได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

1. สงเครำะห์เบ้ียยงัชีพผู้ติดเชื้อ HIV 78,000 48,000  
2. ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 10,000 4,050  
3. สงเครำะห์เบ้ียยงัชีพผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำส 1,440,000 1,403,200  
4. สงเครำะห์เบ้ียยงัชีพผู้สูงอำยุ 9,264,000 8,759,800  
5. ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่งนักเรียน ศพด. 116,000 72,000  
6. โครงกำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์และบุคลำกรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำร
และศูนย์ช่วยเหลือประชำชนฯ 

20,000 20,000  

7. ส่งเสริมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน
ศูนย์ฯ) 

215,000 215,000  

8. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำส ำหรับ
สนับสนุนค่ำส่ือกำรเรียนกำรสอน 

152,820 116,650  

9. โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำรในเขตต ำบลตะก่ัว
ป่ำ 

100,000 40,920  

10. โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ส ำหรับโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

1,205,400 1,152,900  

11. จัดซ้ือวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 65,000 54,000  
12. ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 10,000 4,050  

รวม 12,676,220 11,890,570  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ช่ือโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

1. โครงกำรก่อสร้ำงบ่อบ ำบัดส่ิงปฏิกูลโคกเพ็ก บ้ำนหนองเปล่ง หมู่ท่ี 3 56,000 56,000.00  
2. โครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน ้ำ บ้ำนเล้ำ หมู่ท่ี 7 400,000 400,000.00  
3. โครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำช่วง รพ.สต.บ้ำนสระขำม หมู่ท่ี 6 85,000 85,000.00  
4. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 89,000 83,000.00  
5. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนเล้ำ ช่วงโรงเรียนจตุคำม ถึง หมู่ท่ี 7 201,500 188,000.00  
6. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 3 78,000 72,000.00  
7. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 5 44,000 41,000.00  
8. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 1 302,000 282,000.00  
10. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 3 78,000 72,000.00  
11. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 4 78,000 78,000.00  
12. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 5 33,000 30,800.00  
13. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 9 302,000 300,000.00  
14. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 6 80,000 80,000.00  
15. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 4 9,000 9,000.00  
16. โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ท่ี 4 356,000 356,000.00  
17. โครงกำรปรับปรุงถนนโดยท ำกำรลงหินคลุก หมู่ท่ี 10 74,000 74,000.00  
18. โครงกำรปรับปรุงถนนโดยท ำกำรลงหินคลุก หมู่ท่ี 5 123,000 120,000.00  
19. โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนหนองตะใกล้ หมู่ท่ี 11 201,500 201,500.00  
20. โครงกำรปรับปรุงถนน โดยท ำกำรลงหินคลุก หมู่ท่ี 2 150,000 140,000.00  
21. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน หมู่ท่ี 7 296,000 295,000.00  
22. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน หมู่ท่ี 10 141,000 131,500.00  
23. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน หมู่ท่ี 7 69,000 68,000.00  
24. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน หมู่ท่ี 8 228,000 226,000.00  
25. โครงกำรปรับปรุงถนนดิน หมู่ท่ี 2 296,000 276,000.00  
26. อุดหนุน สนง.กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อ.หนองสองห้อง  567,520 79,483.54  
27. โครงกำรลงลูกรังรอบหนองใหญ่ บ้ำนเล้ำ  หมู่ท่ี 7 200,000 200,000  

รวม 4,537,520 3,944,283.54  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ี 
 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

- - -  

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1. โครงกำรส ำรวจรังวัดท่ีสำธำรณประโยชน์ 20,000 11,690  
2. โครงกำรพันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 37,900 34,900  

รวม 57,900 46,590  

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1.  อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดขอนแก่น ตำมโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (ศ.ตสจ.ขก.) 

20,000 20,000  

2.  สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำงท่ัวไปและ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

120,000 68,212  

3.  โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน 

40,000 30,750  

4. โครงกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกำลฯ 

 40,500  

5. โครงกำรแพทย์ฉุกเฉิน 504,000 498,900  
6.  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลตะก่ัวป่ำ 105,000 105,000  
7.  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กท.26ก.) 12,000 3,975  
8. โครงกำรตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 220,000 220,000  
9.  อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน 20,000 10,000  
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5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ี  (ต่อ) 

 

 
 

 
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

 
 

 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

10. โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถ่ินและสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน 

336,300 336,196.43  

12. โครงกำร อบต.ย้ิม 40,000 39,950  
13. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน  5,000 5,000  
14. อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเค็ง 150,000 150,000  
15. อุดหนุนสถำนีต ำรวจภูธรหนองสองห้อง 20,000 20,000  
16. อุดหนุนสถำนีต ำรวจภูธรหนองสองห้อง 20,000 20,000  

รวม 1,612,300 1,568,483  

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

1. เคร่ืองปรับอำกำศแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนำด 18,000 
BTU 

38,400 33,500  

2. โต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี 24,000 24,000  
3. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ led สีชนิด network แบบท่ี 1 10,000 10,000  
4. เก้ำอ้ีส ำนักงำน 11,500 9,900  
5. ตู้เหล็ก 40 ช่อง 19,500 19,500  
6. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 30,000 30,000  

รวม 133,400 126,900  
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ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
ช่ือโครงการ ตั้งไว้ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสำยทำง ขก.ถ.109-05 จำก
สำย บ้ำนดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ถึงสำย สำมแยกบ้ำนหนองตะครอง หมู่ที่ 2  

8,230,000 8,115,000 อุดหนุน
เฉพำะกิจ 

2. รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต ่ำกว่ำ 6,000 ซีซี 
หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ำย 

2,393,000 2,393,000 อุดหนุน
เฉพำะกิจ 

รวม 10,623,000 10,508,000  

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ร้อยละท่ีด าเนิน 

การเบิกจ่าย  
กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 12,676,220 11,890,570 93.80 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 4,537,520 3,944,283.54 86.92 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน  - - - 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม 57,900 46,590 80.46 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ี   1,612,300 1,568,483 97.28 
ครุภัณฑ์ 133,400 126,900 95.12 

รวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี 4 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564  พบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินเป็นไปด้วย

ควำมถูกต้อง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 

2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำสำมำรถด ำเนินงำนได้น้อยในรอบ 6 เดือน เนื่องด้วย 
งบประมำณท่ีไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน  

2. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำไม่มีข้อร้องเรียนและควำมขัดแยง้กับประชำชน มีเพียงข้อ
ร้องทุกข์ท่ี ต้องกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ  ด ำเนินกำรแก้ไขให้ เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตะก่ัวป่ำ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว ประชำชนก็เกิดควำมพอใจ หำกปัญหำท่ีเกิดข้ึนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตะก่ัวป่ำ ยงัไม่ สำมำรถแก้ไขให้ได้ ประชำชนในพื้นท่ีก็จะเกิดควำมวิตก กังวล และเกิดควำมไม่พอใจในท่ีสุด 

3. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  

3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า มีดังนี้  
ปัญหา 
1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยรับบำงประเภทและเงิน  

อุดหนุนท่ัวไปจำกรัฐบำลน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงไม่ได้รับตำมท่ีต้ังประมำณกำรรำยรับไว้ในงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปี ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรโครงกำรได้ท้ังหมด 

2) เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยีในกำรท ำงำนยงัมีไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร  
3) หมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีปัญหำท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ ำนวนมำก  
4) ประชำชนมีควำมต้องกำรซ่ึงควำมต้องกำรดังกล่ำวมีเป็นจ ำนวนมำก 

อุปสรรค  
1) อ ำนำจหน้ำท่ีมีข้อจ ำกัดท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  
3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้  
ปัญหา  
1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ ยงัมีบำงโครงกำร/ กิจกรรมท่ี

ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ คือ ไม่มีในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
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2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ ไม่สำมำรถบรรจุโครงกำร/กิจกรรมในข้อบัญญัติ งบประมำณ
รำยจ่ำยได้ครบทุกโครงกำร/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

3) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุกโครงกำร/กิจกรรมท่ีต้ัง ไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  

อุปสรรค  
1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ มีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำ และ

ควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชนได้ท้ังหมด  
2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ ต้ังงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจแต่ละด้ำน บำง

รำยกำรยงัไม่เพียงพอและบำงรำยกำรมำกเกินไป ท ำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ 

4. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ  

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ มีระดับควำมส ำเร็จท่ีสำมำรถบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีวำงไว้และประชำชนมีควำมพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

4.1 กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็นกรอบใน  กำรจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินและให้มีควำมสอดคล้องกัน  
2) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนะกำรคลังในกำร พิจำรณำ

โครงกำร/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
3) ควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยให้ สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้น  
4) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ  ควรพิจำรณำต้ังงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับ กับ

ภำรกิจแต่ละด้ำนท่ีจะต้องด ำเนินกำร ซ่ึงจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่   
จำกข้อเสนอแนะดังกล่ำว หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะก่ัวป่ำ  สำมำรถด ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

จะ ส่งผลให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
 

 
 

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

 



 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  (ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
************************************ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๓)  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น   รายงานผลและเสนอความเห็น    ซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที ่ เป ิดเผยภายในสิบห้าว ันนับแต่ว ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า  ได้ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
- 30 กันยายน 2565)  รายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 9  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 

 
               

 (นายสมชาย  สง่าภาคภูมิ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะก่ัวป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน งบประมำณ พ.ศ. 2565  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้  

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 21 13,650,100 12 12,676,220 20 20.34 
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนรวม 

59 210,605,700 27 4,537,520 56.19 45.76 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชน 

3 180,000 0 0 2.86 0 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม 

2 18,000 2 57,900 1.90 3.39 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

20 1,546,000 18 1,612,300 19.05 30.51 

รวม 105 226,599,800 59 29,391,940 100 100 
 
 

  สรุปได้ดังนี้  
- โครงกำรท้ังหมดในแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  มีจ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถ่ิน ปี 2565   
    จ ำนวน 105 โครงกำร   
- โครงกำรท่ีน ำมำบรรจุในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  59  โครงกำร โครงกำรท่ีน ำมำปฏิบัติ  จ ำนวน  59  โครงกำร 

         คิดเป็นร้อยละ  =
59𝑥100

105
  

      = 56.19 



      
 

   



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


