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ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 1  คณะมี
หน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบ
และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า (พ.ศ.2561–2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะกั่วป่า  ขอขอบคุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  พนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการฯ ทุก
ท่าน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล  ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ของคณะกรรมการฯ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า   
พฤศจิกายน  2562 
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ส่วนที1่ 
บทน า 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการบริหารงานอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้ วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนั้น  องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน  ว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่
จะต้องให้ การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัด
ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการด าเนินงานในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการท างานของปีที่
ผ่านมาได้ด้วย 

1. ความส าคัญอองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปัญหาที่
เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงาน  การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ  การควบคุมการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการ  ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่ง
การติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน  ปัญหาที่ก าลังเผชิญ  อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีการติดตามแล้ว  ย่อม 
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ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การ ประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going Evaluation)  หรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว 
(Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะ
เป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ  น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
2. ประโยชน์อองก ากับติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากรสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า  กิจกรรมใดได้
ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่ง
เป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3. จุดประสงค์อองการติดตามและประเมินผล  
1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

และสามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ประกอบด้วย 

กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่าง
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 

5. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
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และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับ แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการ แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 
มกราคม 2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2559 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น  
กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้  สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  
ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปลอดยาเสพติด  วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันทกิจ  (Missions) 
1. การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรของท้องถิ่น  
2. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม  
3. การเพ่ิมศักยภาพในการคมนาคม,การบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
5. การบริหารแหล่งน้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
6. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
1. การส่งเสริมใช้หลักเศรษฐกิจแบบชุมชนพึ่งตนเองและเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว

พระราชด าริ  
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  
3. การพัฒนาทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตร-ฐานดี  
    ขึ้น  
4. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
5. การพัฒนาการเมือง การบริหาร ให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิป 
    ไตย และส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนสะอาด ป่าไม้สมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
3) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
4) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  
5) ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการบริการสาธารณสุข  
6) ส่งเสริมและพัฒนาความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท 7) ส่งเสริมการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคม  
2) ส่งเสริม พัฒนา และจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) 
4.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1) การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่าไม้) ให้อุดมสมบูรณ์ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง     
    ต่อเนื่อง 
2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
3) ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานการติดตามแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

แบบท่ี 1 แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

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

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วปา่    อ าเภอหนองสองห้อง     จังหวัดขอนแก่น 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผน
ยุทธศาสตร ์
    การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ท้องถิ่น  

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพ
ของ 
     ท้องถิ่น  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้อกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 2 แบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตติามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการและรายงาน
ผลการด าเนินงาน  เริ่มตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2562  -  30  กันยายน  2563   หรือไตรมาสที่ 1  ถึงไตรมาสที่ 4 

ส่วนที่ 1 อ้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป า                                                      
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่

()  ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม)   ()  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มนีาคม) 
()  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)  ()  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

ยุทธศาสตร ์ 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.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

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

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรวม 

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

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

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

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

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

5.  ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

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

รวม 44 141,580,250 45 158,200,250 97 147,590,100 119 226,974,700 105 225,999,8000  2,934,343,300 
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แบบที่ 3/1 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เป็นการประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีการก าหนดระยะเวลาในการการรายงานปีละ 2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคม 

ส่วนที่ 1 อ้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป า                                                      
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน    วันท่ี  31  ตลุาคม  2563 

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. จ านวนโครงการทีป่รากฎอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบตัิ 

 
ชื่อโครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 48,000  
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 1,413,600  
3. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,209,900  
4. ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด. 150,161  
5. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ 

25,000  

6. ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์ฯ) 233,080  
7. โครงการเข้าค่ายพุทธธรรมส าหรับเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชน  
    ในเขตต าบลตะกั่วป่า 

30,000  

8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000  
9. โครงการจัดงานประเพณีของดีหนองสองห้อง(กุ้มข้าวใหญ่) 110,000  
10. โครงการสนับสนุนค่าใข้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับสนับสนุน
ค่าสื่อการเรียนการสอน 

103,400  

11. โครงการสนับสนุนค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 723,647.16  
12. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 1,112,600  
13. ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ 4,840  
14. จัดซื้อวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 33,670  
15. ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตว์ 3,120  
16. โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 75,000  
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ชื่อโครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 2 224,000  
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงข้างโรงเรียนบ้านนายตี๋ไทยแท้ถึงสาม
แยกทางไปบ้านคูณ หมู่ที่ 3 

270,000  

3. โครางการก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 3 76,500  
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 264,000  
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 208,000  
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายไหม-ขุมปูน หมู่ที่ 5 189,000  
7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นนานายวรกาล  หมู่ที่ 6 126,000  
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 208,000  
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 171,000  
10. โครงการก่อสร้างถนนอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 240,000  
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 8 208,000  
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 164,000  
13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหลัง อบต.-ที่นานายสม สร้างนา
นอก หมู่ที่ 10 

157,000  

14. โครงการก่อสร้างถนนโดยท าการลงหินคลุก  หมู่ที่ 1 118,000  
15. โครงการก่อสร้างถนนโดยท าการลงหินคลุก  หมู่ที่ 1 40,000  
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 96,000  
17. โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ  หมู่ที่ 1 160,000  
18. อุดหนุนไฟฟ้าฯ 84,474.46  
19. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตะกั่วป่า 96,000  
3.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

- - - 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
1. ส ารวจรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 11,640 - 
2. โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนฯ 6,500  
3. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชน 9,984  
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ชื่อโครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ 
1. อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ศ.ตสจ.ขก.) 

20,000  

2. โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพภายในครอบครัวคนพิการ 5,000  
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดท าประชาคม 

915  

2. สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

89,521  

3. สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 190,000  
4. โครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลฯ 24,500  
5. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 324,000  
8. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลตะกั่วป่า 100,818  
9. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 100,000  
11. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กท.26ก.) 4,323  
12. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 220,000  
13. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 35,000  

 
 

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
ชื่อโครงการ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.
109-03 สายบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2-บ้านนาสวน หมู่ที่ 10  

2,780,000 อุดหนุนเฉพาะกิจ 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.
109-08 สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3-บ้านหนองคูบัว หมู่ที่ 4  

3,970,000 อุดหนุนเฉพาะกิจ 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 
109 - 06 สายทางบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 – บ้านหนองคูบัว 

4,360,000 อุดหนุนเฉพาะกิจ 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วย

ความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่าสามารถด าเนินงานได้น้อยในรอบ 6 เดือน เนื่องด้วย 
งบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  

2. อ้อร้องเรียนและร้องทุกอ์จากประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่าไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อ
ร้องทุกข์ที่ ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  ด าเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะกั่วป่า ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจ หากปัญหาที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะกั่วป่า ยังไม่ สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด 

3. ปัญหาและอุปสรรคอององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป า  
3.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป า มีดังนี้  
ปัญหา 
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน 

อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด 

๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
๓) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
อุปสรรค  
๑) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้  
3.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้  
ปัญหา  
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ยังมีบางโครงการ/ กิจกรรมที่

ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๒) องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๓) องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้ง ไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
อุปสรรค  
๑) องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา และ

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
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๒) องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

4. ความคิดเห็น / อ้อเสนอแนะ  

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

4.๑ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ กับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  สามารถด าสามารถด าเนินการได้ 

จะ ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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