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พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน ทองถ่ินทราบในท่ี

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ ไวเปนระยะเวลาไม

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 

29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ขอ 12 ไดกำหนดให มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนท อ ง ถิ ่น  โด ย

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง

คณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการติดตามและ 

ประเมินผลฉบับนี้ จะเปนเครื่องมือสำคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเปนตัวบงชี้ วา

ผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงาน ท่ีไดกำหนดไวหรือไม

อีกท้ังยังเปนการตรวจสอบความสอดคลองในการใชทรัพยากร (งบประมาณ) ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตาม และ

ประเมินถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนำไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเก่ียวของท่ีไดใหความ 

รวมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ทำใหรายงานผลเลมนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค 

   

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตำบลตากออก 
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ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 

6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 

2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ สงบเรียบรอย ดาน

การวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิน แมวาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากร

จำกัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ   เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน จึงกำหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น อันเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถ

ตอบสนองตอการทำงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมี

ความสำคัญ 5 ประการคือ 

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร 

3) ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา 

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ำซอน  

5) ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไม

สามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงาน

เปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการ ปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต 

หรือแมแตยุติการดำเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ

มา เพื ่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี ่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปญหาที ่กำลังเผชิญอยู  และ

สวนที่ 1  บทนำ 



2 
 
ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการ

ดำเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ ประโยชน

หรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ

ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-

effective) ดำเนินงานดานตางๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การ

ระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของ

กลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ

ปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับ การวางระบบติดตาม

โครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูง

กวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม

ในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจำเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวาง

ระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติด

ตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส 

หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ ่ งที ่ม ีความเชี ่ยวชาญในการ

ทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอให เกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การ

ประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการ

ประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ

การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อัน

เปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ได ดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่

กำหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร 

(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถ

นำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและ

การตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการท างานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการตอ

หรือยุติโครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการ

ดำเนินการใดๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่

ไดจัดทำเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม

การประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่น
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ลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน 

ซ่ึงประกอบไปดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลตากออก จึงตองการดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำ บ ล ต า ก อ อ ก  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวาง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ  29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 11 ขอ 12 และ ขอ 13 โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองดำเนินการ 

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลตากออก เปนไปดวย

ความถูกตองตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการรบริหารสวนตำบล

ตากออก จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลตากออก ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน 2564) ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเปนการประเมินทั้ง 

แผนงาน นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและ

แนวทางที่ถูกกำหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความ

ตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อ

การจับผิด แตเปนเครื องมือทดสอบผลการทำงานเพื ่อใหทราบวาผลที ่ เกิดขึ ้นถูกตองและเปนไปตาม

วัตถุประสงคมากนอยเพียงไร   เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป วา

เปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม นโยบายสาธารณะที่กำหนดไวในรูปของการ

วางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นไดดำ เนินการตามเปาหมายที่กำหนดไว 

หรือไม ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของทองถิ่นหรือไม การติดตาม
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และประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง

ครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปจจัยนำเขาหรือ ทรัพยากร

ท ี ่ ใ ช  โ ค ร ง ก า ร  (  input) ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก ร ะ บ ว น ก า ร น ำ น โ ย บ า ย ไ ป ป ฏ ิ บ ั ต ิ  

(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย 

(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับ

จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหารทองถิ่นนำไปเปนเครืองมือในการปรับปรุงนโยบาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใชเปน

เครืองมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไมกระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิด ความคุ มคาตอ

ประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องคกรภาคประชาสังคม หรือองคกรทางสังคม 

องคกรเอกชน หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับดูแลหนวยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบ

โครงการโดยตรง 

 

 

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น  

และการนำแผนพัฒนาทองถินไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจาย

ขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื ่นๆ เมื ่อมีการใชจาย

งบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงค

มากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางใน

การจัดทำงบประมาณใหหัวหนาหนวยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย และให

หัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการคำนวณ

ขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2559 ขอ 4 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใต

หลักเกณฑ ดังนี้ 
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1) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย 

และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

2) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะให

เงินอุดหนุน 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

ท่ีจะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนำ โครงการ

ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน

อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสม ทุนสำรองเงิน

สะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2559 ขอ 11  “ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ

รายจายประจำป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก เ งิ น ส ะ ส ม ใ น ช ว ง ข อ ง

แ ผ น นั ้ น  รวมทั้งวางแนวทางเพื ่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน” 

กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ การ

ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำให

ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 

จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 

กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือ นำไปสูการปรับปรุงแผนงาน

ใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและ

นำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเม่ือ

พบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานตางๆ ที่

เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและ

จะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและ

อุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอ

โอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งาน

ตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น โดยการ

ติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม

เปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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3. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชน

และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี

2.  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

3. เพื่อรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลตากออกและ

แกไขไดตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.  เพื ่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู  ใชบริการ และผู  เกี ่ยวของตอผลการ 

ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลตากออก 

5. เพ่ือใชเปนขอแนะนำผูบริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปตอไป 

6. เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

4. ข้ันตอนของการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี 1 

แตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวยตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ  คือ 

1. สมาชิกสภาทองถ่ิน ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  จำนวน 3 คน 

2. ผูแทนประชาคมทองถ่ิน ท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 

3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 

4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จำนวน 2 คน 

5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบรหิารทองถินคัดเลือก   จำนวน 2 คน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 11 “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป และ

อาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได” 

ข้ันตอนท่ี 2 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1) 
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ข้ันตอนท่ี 3 

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น ดำเนินการติดตามและประเมนผล 

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 ขอ 29 (2) 

 

ข้ันตอนท่ี 4 
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 

(3) 

ข้ันตอนท่ี 5 
ผู บริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน พรอมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ

ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปิด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ขอ 13 (5) 
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ผังการแตงต้ัง คณ ะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานผล 

 เสนอความเห็น 

 

 

 

 

 ผังข้ันตอน การติดตา มและปร ะเมินผล ข ององค การบริหารสว นตำบล ตากออก 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
สมาชิกคัดเลือกกันเอง  จำนวน 1 คน 

 

สมาชิกสภา อบต. 
คัดเลือกกันเอง  

3 คน 
 

ผูแทนประชาคม 
คัดเลือกกันเอง 2 คน 
 

หนวยงานอ่ืนท่ี
ผูบรหิารคัดเลือก
จำนวน 2 คน 

 

หัวหนาสวน 
คัดเลือก 

 

ผูทรงคณุวุฒิท่ี 
ผูบรหิาร 

 

คกก. ติดตามและ

ประเมินผล

 

ผูบริหารทองถิ่น 
 

สภา อบต.ตากออก 

 

คณะกรรมการพัฒนา 

อบต.ตากออก 

ประกาศภายใน 15 วัน 
 

ปดประกาศไมนอยกวา 30 
วัน 
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การวางแผนพัฒนา 

การนำแผนไปสูการ

 

ทบทวน

ปรับปรุงแกไ้ข 

 

สวนราชการดำเนินการประเมินตนเอง 

ตามแบบประเมิน 

รวบรวมขอมูล/ตรวจสอบความถูกตอง

ประมวลผลขอมลูและจดัทำสรุป รายงาน

ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินฯ 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

รายงานผลพรอมขอเสนอแนะของ

กรรมการฯ เสนอผูบริหารทองถ่ิน สภา 

อบต. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

- ประกาศใหประชาชนทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวา 30 วัน  

- เผยแพรตามสื่อตางๆ เชน บอรด

ประชาสมัพันธ เว็บไซต อบต. ศูนย

ขอมูลขาวสารตางๆ โดยอยางนอยป

ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกป 

- แจงทุกสวนราชการและหนวยงานท่ี

เก่ียวของทราบ 
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แผนภาพข้ันตอนการติดตามและประเมินผลข ององค การบริหารสว นตำบล ตากออก 

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา มีองคประกอบ  5 ประการ ดังนี้ 

(1) ผู  เข าร วมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน 

ผู  ร ับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ ่น  ผู มีส วนเกี ่ยวของ และผู มีส วนได เสีย 

(stakeholders) ในทองถ่ิน ผูรับผิดชอบโครงการ 

(2) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี 3 ขางตน) 

(3) หวงระยะเวลาในการตดิตามและประเมินผล 

คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน 

ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

(4) เครื่องมือ อันไดแก 

เครืองมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการ

รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกำหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ 

และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา 

เปนแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับ แผนพัฒนาเพื่อความ

สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการแบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึก ขอมูล แบบรายงาน เพื่อนำไป

วิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

(5) กรรมวิธ ี อันไดแก 

เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที ่ เกี ่ยวของกับ 

ยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาทองถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดำเนินการ  

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ 

ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง กลุม

ผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดำเนินการใหเป็นไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บ

ขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis) 
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5.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1) การออกแบบการตดิตามและประเมินผล 

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนำ

ขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบการคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูล

จากผูรับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา 

(2) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

แผนการ ดำเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย เอกสารการดำเนินโครงการ

จาก ผูรับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

6. เครื่องมือท่ีใชในการตดิตามและประเมินผล 

สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดำเนิ นการติดตาม 

ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือ ท่ีใชใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล  ดังนี้ 

6.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(1) แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/

ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 เรือง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
แบบท่ี 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน 

(3) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

6.2 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 

กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจ มอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได 

ตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

7. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

1)  ทำใหรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบรหิารมากนอยเพียงใด 

2)  เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอน

การ ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทำใหเสร็จ  ซ่ึงจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการ 

นำไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

http://www.dla.go.th/
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3) ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง

มาก นอยแคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค 

บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เปน

ตน 

4) ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาว

เกิด จากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการ

นำไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

5) ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจาก

สาเหตุ อะไร เมื่อทราบขอมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน

ของ แผนงานใหมีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

6)  ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) 

อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว 

ผลการวิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7)  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผล

ของ การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม 

(ผูสนับสนุนทางการเงินมี 2 สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนำโครงการไป

ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และสวนท่ีสอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ ท้ังผูให

การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ) 

8) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปัญหา

อุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง 

9) การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ

ขยาย โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิงข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข

ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการ ท่ีมีลักษณะ

แขงขันกันการประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชน 

สมควรสนับสนุนใหดำเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสำเร็จหรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควร

ยกเลิกท้ิงเสีย 
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วิสัยทศั น พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2561 ขอ 12 (3) คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผู บริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 ดังนั ้นเพื ่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตำบลตากออก จึงขอรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวาง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน 2564) มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการ

บริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบลตากออกตอไป 
 

1. วิสัยทัศนการพัฒนาตำบล (VISION) 

“ตากออกนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ดีงาม ดำรงอยูอยาง

เศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวกสบาย อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทองถ่ินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

2. พันธกิจ (MISION) 

 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือใหเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาดานอ่ืน ๆ 

2. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใหมีอาชีพท่ีม่ันคง 

3. สงเสริมการทองเท่ียว  

4. การจดัระเบียบชุมชน /สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

5. สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนใหมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีแข็งแรง 

6. สงเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ 

7. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. การบริหารการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

9. การใหบริการท่ีดีแกประชาชน และการบรหิารจัดการทองถ่ินโดยยึดหลักธรรมภิบาล 

10. สงเสริมการเปนเมืองนาอยู ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน 

 

สวนที่ 2 
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3. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง เพียงพอกับความตองการ 

2. พัฒนาทักษะอาชีพใหมีอาชีพที่มั ่นคงสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันโดยคำนึงถึงภูมิปญญา

ทองถ่ินซ่ึงจะนำไปสูการสงเสริมการทองเท่ียวในชุมชน 

3. ดูแล บำรุงรักษาแหลงทองเท่ียว ทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

4. การรักษาความสงบเรียบรอยและการใหบริการดานบรรเทาสาธารณภัยตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและ

ทันทวงที 

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

สามารถปองกันแกไขปญหาตาง ๆ ไดเต็มศักยภาพ 

6. สงเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ 

7. สรางอัตลักษณและสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. ดูแล บำรุง รักษา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

9. เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางขาราชการกับประชาชนในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและการ

บริหารราชการมีความโปรงใส และตรวจสอบได 

10. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานและบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น   

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง 

1.2 งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ำแบบ

บูรณาการ 

1.3 งานดานการผังเมือง และควบคุมอาการ 

2. ดานการวางแผน การสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชกรรม และการทองเท่ียว 

2.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน 

2.2 งานดานสงเสริมการเกษตร 

2.3 งานดานการพาณิชกรรม 

2.4 งานดานการทองเท่ียว 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

3. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 งานดานสงเสริมอาชีพ 

3.2 งานดานสวัสดิการสังคม 

3.3 งานดานการศึกษา 

3.4 งานสิทธิมนุษยชน 

3.5 งานดานการสาธารณสุข 

3.6 งานดานกีฬา และนันทนาการ 

 3.7 งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.8 การอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณของ

ทองถ่ิน 

3.9 ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

4. ดานการบริหารการจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

4.1 งานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครอง ดูแลและ

บำรุงรักษาปาและน้ำ 

4.2 งานดานขยะมูลฝอย 

5. ดานการบริหารจัดการท่ีดี และดานการ

จัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอย 

5.1 งานดานบริหารจัดการองคกรใหไดมาตรฐาน 

5.2 งานดานการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ิน 

5.3 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

5.4 งานดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 

5.5 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5.6 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

5.7 งานดานยาเสพติด 
 

5. การวางแผนงบประมาณ    

 องคการบริหารสวนตำบลตากออก ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน อันไดแกการจัดทำ

แผนชุมชน การจัดทำประชาคมหมูบาน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ี กอน

นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาและบรรจุไวในแผนพัฒนา กลาวคือ องคการบริหารสวนตำบลตากออก ใช

แผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทำขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป/

เพ่ิมเติม   
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

(ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลตากออก ไดกำหนดเครืองมือ อุปกรณ สิ่งทีใชเปนสื่อ 

สำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนา

ทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเปนและสำคัญ ในการนำมา

หาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา เปนแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล

โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 

แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคร าะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ โดยรูปแบบตางๆ ที่

สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตำบลตากออก  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน 2564) 

คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใชแบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบงชี ้การปฏิบัติงาน 

(Performance Indicators) ดังนี ้
แบบท่ี 1 แบบชวยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ

ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว   

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลตากออก  อำเภอบานตาก  จังหวัดตาก 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 

ไมมี 

การดำเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน /  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน /  

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ /  

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน /  

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน /  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน                   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

/  

 

สวนที่ 3 
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 

ไมมี 

การดำเนินงาน 

สวนท่ี  2  การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล /  

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน /  

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ        

การพัฒนาทองถ่ิน 

/  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

/  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

/  

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน /  

13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน /  

14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

15. มีการกำหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด /  

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา /  

17. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร /  

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร /  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม /  
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โครงการและงบประมาณ
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จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

19 14,813,225 29 34,029,475 49 64,845,125 119 106,230,200 78 104,750,200 294 324,668,225 

2) ดานการวางแผน 

การสงเสริมการ

ลงทุนพาณิชกรรม 

และการทองเท่ียว 

3 300,000 2 50,000 8 720,000 8 720,000 11 1,620,000 32 3,410,000 

3) ดานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

86 15,529,100 106 14,185,000 142 16,764,460 103 17,060,000 103 15,880,000 540 79,418,560 

4. ดานการบริหาร

การจัดการและการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

8 271,000 9 525,000 13 640,000 14 2,640,000 14 2,640,000 58 6,716,000 

5. ดานการบริหาร

จัดการท่ีดี และดาน

การจัดระเบียบ

ชุมชน /สังคม และ

การรักษาความสงบ

เรียบรอย 

19 2,310,000 22 2,760,000 34 4,300,000 33 3,230,000 36 4,670,300 144 17,270,300 

รวมท้ังสิ้น 135 33,223,325 168 51,549,475 246 87,269,585 277 129,880,200 242 129,560,500 1,068 431,483,085 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

(ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) 

 

ยุทธศาสตร 

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

บรรจุใน

ขอบัญญัติ 

โครงการท่ี

เสร็จ 

โครงการท่ีอยู

ระหวาง

ดำเนินการ 

โครงการท่ียัง

ไมไดดำเนินการ 

โครงการท่ี

ดำเนินการเสร็จ

คิดเปนรอยละ

ตามแผนพัฒนา 

โครงการท่ี

ดำเนินการเสร็จ

คิดเปนรอยละ

ตามขอบัญญัติ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 119 13 7 5 1 5.88 92.316 

2. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชกรรม และการ

ทองเท่ียว 

8 1 0 0 1 0 0 

3. ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 103 64 33 0 31 32.03 51.56 

4. ดานการบริหารการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

14 5 3 0 2 21.43 60 

5. ดานการบริหารจดัการท่ีดี และดานการจดัระเบียบชุมชน /

สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

33 19 11 0 8 33.33 57.89 

รวม 277 102 54 5 43 19.49 52.94 

สรุป 

โครงการบรรจุในแผนฯ     277  โครงการ 

โครงการที่บรรจุในขอบัญญัต ิ    102  โครงการ 

โครงการที่ดำเนนิการแลวเสร็จ      54  โครงการ 

โครงการที่กำลังดำเนนิการ        5 โครงการ 

โครงการที่ยังไมไดดำเนินการ      43  โครงการ  
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาง

วิทยาลัยการอาชีพบานตากเขาไปถนนสายวงแหวน ตั้งแต 

ถนน คสล. เดิมเขาไปถนนสายวงแหวน หมูท่ี 4 บานสัน

ปาลาน 

158,580 158,580    การไฟฟา

บานตาก 

ประชาชนไดใชถนน คสล. 

เพ่ือสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย

และปลอดภยั 

 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนางสม

พร กาจา หมูท่ี 9 บานวังไมสาน 

159,240 158,000    กองชาง ประชาชนไดใชถนน คสล. 

เพ่ือสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย

และปลอดภัย 

 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย

แกว ขัดสุข หมูท่ี 13 บานตากออก 

158,580 158,500    กองชาง ประชาชนไดใชถนน คสล. 

เพ่ือสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย

และปลอดภยั 

 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาย

สังวร เพ็งเลิศ หมูท่ี 12 บานใหมแมบอน 

158,830 158,830    กองชาง ประชาชนไดใชถนน คสล. 

เพ่ือสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย

และปลอดภัย 

 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลยีบแมน้ำ

ปงเช่ือมตอเทศบาลตำบลตากออก ถึงสามแยกศูนยการ

เรียนรูชุมขน หมูท่ี 1 บานปากรองหวยจี้ 

158,170 158,000    กองชาง ประชาชนไดใชถนน คสล. 

เพ่ือสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย

และปลอดภยั 
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอางเก็บน้ำ

แพะยาว หมูท่ี 5 บานสันปาลาน 

160,160 160,160    กองชาง ประชาชนไดใชถนน คสล. 

เพ่ือสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย

และปลอดภยั 

 

7 โครงการกอสรางลานอเนกประสงคคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี 10 บานปากวัง 

157,780 157,780     -  

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอจากถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม

ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขตตดิตอหมูท่ี 8 หมูท่ี 7 บานตะ

ฝงสูง,บานสองกอง 

839,660   -    กองชาง -  

9 โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟาพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะสายโกดังเก็บลำไย บริเวณจดุขยายเดิมถึง

เขตติดตอ ม.15  ต.ตากออก  

163,100   163,106.89    กองชาง ประชาชนสามารถสญัจรไปมา

สะดวกสบายและปลอดภยั 

 

10 โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟาพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะสายบานนายจินดา สุริยะ ม.3 บานสันปา

ลาน   

160,100   153,560.43    กองชาง ประชาชนสามารถสญัจรไปมา

สะดวกสบายและปลอดภยั 

 

11 โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟาพรอมติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะสายหลังบานนายยนต แกวศรี ไปทางทุง

นาละคร ม.15 บานใหมสองกอง 

161,100      157,623.80    กองชาง ประชาชนสามารถสญัจรไปมา

สะดวกสบายและปลอดภยั 

โอนเพ่ิม 

1,265.17 
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

12 โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟาสาธารณะสายตดิ

ดับพรอมตดิตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ สายเลียบถนน

พหลโยธินดานทิศตะวันออก และสายเขาสำนักสงฆหินตา

โง ม.1 บานปากรองหวยจี ้

 

188,700      189,958.28    กองชาง ประชาชนสามารถสญัจรไปมา

สะดวกสบายและปลอดภยั 

โอนเพ่ิม 

1,258.28 

13 โครงการงานวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาภูมภิาค

สายหลังโรงเรียนประชาพัฒนา ม.8 บานสองกอง 

 

266,800     

- 

266,800    กองชาง ประชาชนมีน้ำประปาใวใช

อุปโภคบรโิภค 

 

รวม 13 - 7 5  1    

 

ดานการวางแผน สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและสงเสริมการทองเท่ียว 

1 โครงการจดักิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว  

 

 

20,000    -    สำนักปลดั -  

รวม 1 - 0 0 1    
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

1 โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 

 

10,000    5,655    กอง

การศึกษาฯ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีโอกาส

รวมกิจกรรมในการสืบทอด

และสงเสรมิประเพณีอันดีงาม

ของทองถ่ิน วัฒนธรรมอันเปน

มรดกของทองถ่ินไดรับการ

อนุรักษ สงเสรมิ 

 

2 โครงการส งเสร ิมประเพณีและวันสำคัญต างๆ ทาง

พระพุทธศาสนา 

15,000 1,500    กอง

การศึกษาฯ 

ประชาชน เด็กและเยาวชนใน

พ้ืนท่ีมีความรูความเขาใจ  

ตระหนักและเห็นคณุคา วัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

 

3 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ

แหงชาติ 

40,000 -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

4 โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 20,000   -    กอง

การศกึษาฯ 

-  

5 โครงการอบรมพัฒนาชีวิต สรางวิถีแหงความสุขดวย

พระพุทธศาสนา 

35,000 -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

6 โครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคตดิ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

99,901 99,901    สำนักปลดั ประชาชนมีความรูในการ

ปองกันโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (covid – 19)  
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

7 โครงการอบรมเรียนรูและเขาใจการใชเทคโนโลยีอยางไร

ใหปลอดภัย 

15,000    11,755    กอง

การศึกษาฯ 

ผูปกครองมีความรูความเขาใจ

ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน

อยางถูกตองเหมาะสมตาม

หลักจิตวิทยา 

 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 1,350    กอง

การศึกษาฯ 

บุคลากรมีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

 

9 โครงการอบรมเสริมสรางความรูตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000   -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

10 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  30,000   -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

11 โครงการจดักิจกรรมวันแมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   10,000   -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

12 

 

โครงการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคตดิ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)  

99,901 99,901    สำนักปลดั ปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค

โรนา 2019 (covid – 19) 

 

13 โครงการรณรงคใหประชาชนสวมใสหนากากอนามัย เพ่ือ

ปองกันการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(covid – 19)  

65,000 60,450    สำนักปลดั ประชาชนมีความรูในการ

ปองกันโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (covid – 19) และ

สามารถจัดทำหนากากอนามัย

เพ่ือการปองกันตัวเองได 

 

14 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานปากวัง 

156,600 107,090    กอง

การศึกษาฯ 

สถานศึกษาสามารถบริหาร

จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

15 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลตากออก 

 

299,900 245,220    กอง

การศึกษาฯ 

สถานศึกษาสามารถบริหาร

จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

16 โครงการเยี่ยมบานนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   6,000   3,360    กอง

การศึกษาฯ 

ครูผูดูแลเด็กไดพบปะ

ผูปกครอง  เห็นสภาพ 

แวดลอมของเด็กเมื่ออยูท่ีบาน  

สามารถประเมินพฤติกรรม

และจัดประสบการณใหกับเด็ก

ไดอยางเหมาะสม 

 

17 เงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรยีน

ประชาพัฒนา 

80,000    74,000       รร.ประชา

พัฒนา 

นักเรียนไดรับประทานอาหาร

ครบทุกคนตามหลัก

โภชนาการ มสีุขภาพ อนามัย

ท่ีแข็งแรง สมวัย 

 

18 อุดหนุนตามโครงการสงเสริมการเรียนรูการเกษตรตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกโรงเรียนประชาพัฒนา   

10,000    10,000      รร.ประชา

พัฒนา 

นักเรียน ในพ้ืนท่ีไดรับโอกาส

ทางการศึกษาพัฒนาอาชีพ

ตามวิถีชุมชนละแนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียงอยางท่ัวถึง 

 

19 

 

อุดหนุนตามโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนา

หองสมุดในโรงเรียนบานปากวัง 

10,000    -       รร.บานปาก

วัง 

-  
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

20 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงแหลงเรียนรูโรงเรียนประชา

พัฒนา        

 

10,000    - 

 

   รร.ประชา

พัฒนา 

-  

21 อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนบาน

วังไมสาน 

240,000    220,000       รร.บานวัง

ไมสาน 

นักเรียนไดรับประทานอาหาร

ครบทุกคนตามหลัก

โภชนาการ มสีุขภาพ อนามัย

ท่ีแข็งแรง สมวัย 

 

22 อุดหนุนตามโครงการสงเสริมการเรียนรูการเกษตรตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกโรงเรียนบานวังไมสาน 

10,000    10,000       รร.บานวัง

ไมสาน 

นักเรียน ในพ้ืนท่ีไดรับโอกาส

ทางการศึกษาพัฒนาอาชีพ

ตามวิถีชุมชนละเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

23 อุดหนุนตามโครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะใน

โรงเรียน ใหแกโรงเรียนบานวังไมสาน 

 

10,000    -       รร.บานวัง

ไมสาน 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม

โครงการในดานการจดัการ

ขยะมูลฝอย เพ่ือการเรียนรู

ของนักเรียน 

 

24 อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนบาน

ปากวัง    

248,000 263,480    รร.บานปาก

วัง 

นักเรียนไดรับประทานอาหาร

ครบทุกคนตามหลัก

โภชนาการ มสีุขภาพ อนามัย

ท่ีแข็งแรง สมวัย 
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

25 อุดหนุนตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน

บานปากวัง   

10,000    10,000       รร.บานปาก

วัง 

นักเรียน ในพ้ืนท่ีไดรับการ

สงเสริมการเรียนรูตามแนวคิด

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

26 อุดหนุนตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

บา ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ

เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  

65,000      68,450    สำนักปลดั ไมมีประชาชนในเขตตำบล

ตากออกเสียชีวิตจากโรคพิษ

สุนัขบา 

โอนเพ่ิม 3,500 

27 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 30,000        29,996.50    สำนักปลดั ประชาชนในเขตตำบลตาก

ออกปวยเปนโรคไขเลอืดออก

ลดนอยลงจากปท่ีผานมา 

 

28 อุดหนุนตามโครงการการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 1 

บานปากรองหวยจี ้

13,550 -    หมู 1 

 

 ประชาชนมีความรูและ

ตระหนักในการบริโภคเกลือ

ผสมไอโอดีนหางไกลจากโรค

คอพอก 

 

29 อุดหนุนตามโครงการการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 7 

11,000 11,000    หมู 7 ประชาชนมีความรูและ

ตระหนักในการบริโภคเกลือ

ผสมไอโอดีนหางไกลจากโรค

คอพอก 

 

30 อุดหนุนตามโครงการการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 8 

8,000 8,000    หมู 8 ประชาชนมีความรูและ

ตระหนักในการบริโภคเกลือ

ผสมไอโอดีนหางไกลจากโรค

คอพอก 
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

31 อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

หมูท่ี 9 

 

 

9,500 9,500    หมู 9 ประชาชนมีความรูและ

ตระหนักในการบริโภคเกลือ

ผสมไอโอดีนหางไกลจากโรค

คอพอก 

 

32 อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี 

หมู 10 

 

 

20,000 -    หมู 10 ประชาชนมีความรูและ

ตระหนักในการบริโภคเกลือ

ผสมไอโอดีนหางไกลจากโรค

คอพอก 

 

33 อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี 

หมู 11 

 

 

11,000 -    หมู 11 ประชาชนมีความรูและ

ตระหนักในการบริโภคเกลือ

ผสมไอโอดีนหางไกลจากโรค

คอพอก 

 

34 อุดหนุนตามโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี 

หมู 12 

20,000 -    หมู 12 ประชาชนมีความรูและ

ตระหนักในการบริโภคเกลือ

ผสมไอโอดีนหางไกลจากโรค

คอพอก 

 

 

 



29 
 

 
 

 

ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

35 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง

เตานม หมูท่ี 1  

6,450 -    หมู 1 

 

ประชาชนไดรับรูการตรวจเตา

นมตนเองท่ีมปีระสิทธิภาพ  

 

 

36 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง

เตานม หมูท่ี 7 

 

9,000 9,000    หมู 7 ประชาชนไดรับรูการตรวจเตา

นมตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

37 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง

เตานม หมูท่ี 8 

 

12,000 12,000    หมู 8 ประชาชนไดรับรูการตรวจเตา

นมตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

38 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง

เตานม หมูท่ี 9 

 

10,500 10,500    หมู 9 ประชาชนไดรับรูการตรวจเตา

นมตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

39 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง

เตานม หมูท่ี 11 

 

9,000 -    หมู 11 ประชาชนไดรับรูการตรวจเตา

นมตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

40 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง

เตานม หมูท่ี 13 

 

8,500 8,500    หมู 11 ประชาชนไดรับรูการตรวจเตา

นมตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

41 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง

เตานม หมูท่ี 15 

 

10,000 10,000    หมู 11 ประชาชนไดรับรูการตรวจเตา

นมตนเองท่ีมีประสิทธิภาพ  
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

42 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุภาพเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรตันราขสุดาฯ  

หมู 2 

10,000 -     -  

43 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุภาพเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ  

หมู 15 

 

10,000 10,000     เด็กมีภาวะโภชนาการและ

สุภาพท่ีดี 

 

44 โครงการอบรมใหความรูเรื่องทันตกรรมทุกชวงวัย นอมนำ

ตามโครงการคนไทยฟนดี สดุดีสมเด็จยา หมู2 

 

10,000 -     -  

45 โครงการปองกันยาเสพติดในชุมชน หมู 13 

 

11,500 11,500     ประชาชนในชุมชนหางไกลยา

เสพติด 

 

 

46 โครงการกอสราง หรือปรับปรุง ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับ

ผูพิการ ผูยากไรและผูดอยโอกาส      

 

40,000      -         สำนักปลดั - 
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

47 โครงการสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

 

 

20,000       -    สำนักปลดั - 

 

 

48 โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว      

 

    

10,000    -    สำนักปลดั - 

 

 

49 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู พ ิการและ

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

 

20,000      -    สำนักปลดั -  

50 การสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี    

 

 

10,000 9,230    สำนักปลดั ผูสูงอายุมสีุขภาพกาย สุขภาพ

ใจท่ีดี 

 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

 

 

30,000 -    สำนักปลดั -  

52 คาใชจายในการเขารวมแขงขันกีฬาในระดับตางๆ 

 

 

30,000 -    กอง

การศึกษาฯ 

-  
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

53 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน เด็ก

และเยาวชน ประจำป 2563 

 

200,000     -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

54 โครงการกีฬาเพ่ือมวลชน (แชลเลนจเดย) 

 

 

3,000    -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

55 โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ประจำป 2563    

 

 

20,000    -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

56 โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานตและวันผู ส ูงอายุ

แหงชาติ 

 

40,000 -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

57 โครงการอบรมพัฒนาชีวิต สรางวิถีแหงความสุขดวย

พระพุทธศาสนา   

 

35,000   -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

58 โครงการสงเสริมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

20,000    -    กอง

การศึกษาฯ 

-  

59 โครงการสงเสริมประเพณีบุญเดือนเกา (เหนือ) 20,000 -    กอง

การศึกษาฯ 
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

60 อุดหนุนตามโครงการกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่นและวัน

สำคัญของชาติ ใหแกท่ีทำการอำเภอบานตาก 

 

 

15,000   7,031.25      อ.บานตาก เปนการแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี , อนุรักษและ

สงเสริมวัฒนธรรม 

 

61 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 

 

7,413,000     7,255,500    สำนักปลดั ผูสูงอายุมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

62 เบ้ียยังชีพผูพิการ 

 

 

2,112,000 2,112,000    สำนักปลดั คนพิการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

63 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 66,000     66,000        สำนักปลดั กลุมเปาหมายไดรับการ

ชวยเหลือและมีขวัญกำลังใจ

ในการดำรงชีวิต 

 

64 คาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน 

 

 

20,000      -    สำนักปลดั -  

รวม 64 - 33 0 31    
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ดานการบริหารการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

 

ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนสภาพแวดลอมตางๆ 

 

50,000      -    สำนักปลดั -  

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชทองถ่ิน 

 

5,000       1,700          สำนักปลดั - 

 

 

3 โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู บำรุงรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

15,000 5,580    สำนักปลดั ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีไดรับการ

ดูแล และปากลับคืนสูสภาพท่ี

สมบูรณ 

 

4 อุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการปองกันและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหแกท่ีทำการ

ปกครองอำเภอบานตาก 

5,000   5,000      อ.บานตาก ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีไดรับการ

ดูแล และปากลับคืนสูสภาพท่ี

สมบูรณ 

 

5 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง หมู 2 

 

20,000 -    สำนักปลดั   

รวม 5 - 3 0 2    
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ดานการบริหารจัดการท่ีดี และดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 

ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

1 คาใชจายสำหรับการเลือกตั้ง 

 

 

300,000 -    สำนักปลดั -  

2 คาใชจายในการจัดงานตางๆ หรือจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี

หรือวันสำคญัของชาติ 

30,000 27,148    สำนักปลดั ประชาชนทุกหมูเหลา ผูนำ

ชุมชนผูบริหาร สมาชิก อบต. 

พนักงานสวนตำบล พนักงาน

จางตามภารกิจ และพนักงาน

จางท่ัวไป ไดแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 

50,000     -    สำนักปลดั -  

4 โครงการออกหนวยภาษีเคลื่อนท่ี 2,000 ไมใช

งบประมาณ 

   กองคลัง เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได และประชาชน

ไดรับความสะดวกสบายใน

การเสยีภาษี 
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

5 โครงการจดัทำหรือปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน   

150,000   260,000    กองคลัง กองคลังมขีอมูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสินท่ีเปน

ปจจุบัน   

 

6 โครงการการปฏิบัติงานชุดกูชีพ กูภัย ตามระบบการแพทย

ฉุกเฉิน 

 

20,000 -    สำนักปลดั -  

7 โครงการซอมแผนการเกิดสาธารณภัยตางๆ    5,000 3,000    สำนักปลดั งานปองกันมีความพรอมใน

การรับสถานการณตลอดเวลา 

 

8 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจำ 

องคการบริหารสวนตำบลตากออก 

100,000 -    สำนักปลดั -  

9 โครงการรณรงคปองกันและควบคมุไฟปาหมอกควัน    20,000 7,371.80    สำนักปลดั อัตราการเกิดไฟปาหมอกควัน

ลดลงกวาปท่ีผานมา 

 

10 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม 

10,000 9,994    สำนักปลดั อุบัติเหตลุดลงจากปท่ีผานมา  

11 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต 

10,000 6,277    สำนักปลดั อุบัติเหตลุดลงจากปท่ีผานมา  

12 โครงการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของประชาชน  

30,000       -    สำนักปลดั -  

13 โครงการสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ของจังหวัดตาก 

 

30,000     -    สำนักปลดั -  
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ท่ี 

โครงการ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

14 อุดหนุนตามโครงการรวมพลังเฝาระวังปญหายาเสพติด 

ใหแกท่ีทำการปกครองอำเภอบานตาก       

    

30,000 30,000    อ.บานตาก          ประชาชนหางไกลยาเสพติด  

15 

 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในชุมชน 15,000 -    สำนักปลดั -  

16 อุดหน ุนตามโครงการก ิจกรรมสงเสร ิมน ันทนาการ

ศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนกลุ มเสี ่ยง ใหแกที ่ทำการ

ปกครองอำเภอบานตาก      

20,000       -          อ.บานตาก          -  

17 อุดหนุนงบประมาณตามโครงการปองกันและแกไขปญหา

ไฟปา และหมอกควันในพื้นที่อำเภอบานตาก  ใหแกที่ทำ

การปกครองอำเภอบานตาก  

50,000       50,000          อ.บานตาก          ลดปญหาไฟปาและหมอกควัน

ใหนอยลงหรือหมดไป 

 

18 สำรองจาย 100,000      116,922      สำนักปลดั ผูประสบภยัธรรมชาติไดรับ

การชวยเหลืออยางเรงดวน 

โอนเพ่ิม 

16,922 

19 การจัดการจราจร 20,000 13,650          สำนักปลดั 1. การเกิดอุบัติเหตลุดลง 

2. ประชามีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

 

รวม 19 - 11 0 8    
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แบบ ผ.08 (บัญชีครุภัณฑ) 

 

ท่ี 

ครุภัณฑ/ผลผลิตในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

ต้ังไว 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

ดำเนิน 

การแลว

เสร็จ 

กำลัง

ดำเนิน 

การ 

ยังไม

ดำเนิน 

การ 

หนวยงาน

ดำเนินการ 

ผลความสำเร็จของการ 

ดำเนินงาน 

(การติดตามและประเมินผล) 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดัซื้อเครื่องสูบน้ำ 

 

 

544,000     544,000    สำนักปลดั/

กองชาง 

มีเครื่องสูบน้ำเพ่ือแกไขปญหา

สาธารณภัย 

 

2 โครงการจดัซื้อเต็นทผาใบพรอมโครงเหล็ก 

 

 

88,000     88,000    สำนักปลดั มีเต็นทผาใบพรอมโครง

เหล็กในการจดังานตางๆ 

 

3 จัดซื้อถังน้ำ 

 

 

59,000 59,000    สำนักปลดั งานปองกันฯมีถังน้ำไวใชงาน  

รวม 3 - 3 - -    
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ปญหา อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ปญหาความตองการของประชาชนมีมากแตงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลตากออกมีนอย 

องคการบริหารสวนตำบลตากออก จึงไมสามารถตอบสนองความตองการไดตามท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. ขอจำกัดของงบประมาณและภาระคาใชจายรายจายประจำทำใหไมสามารถนำโครงการ/กิจกรรม จาก

แผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี ความสำเร็จของโครงการเม่ือเทียบกับจำนวนของโครงการใน

แผนพัฒนาจึงมีนอยมาก 

3. การดำเนินโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไมเปนไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากมีขอสั่งการ 

ระเบียบฯ กฎหมายออกมาใหม ในเรื่องของการเซ็นตรับรองแบบ ซ่ึงตองมีวิศวกรเซ็นตรับรองแบบในโครงการ

ท่ีดินและสิ่งกอสรางกอนถึงจะดำเนินการได ทำใหเกิดความลาชาเพราะ อบต.ตากออกไมมีเจาหนาท่ีตำแหนง

วิศวกรจึงตองทำหนังสือขอความอนุเคราะห อบจ.ตาก ท่ีมีวิศวกรเซ็นตรับรองแบบให 

หมายเหตุ : ปญหาอุปสรรคเปนขอจำกัดท่ีองคการบริหารสวนตำบลตากออกประสบปญหามาเปนเวลา

หลายป เชนเดียวกับทองถ่ินอีกหลายๆ แหง คือภาระคาใชจาย ท้ังคาใชจายประจำ เชน คาจางเงินเดือน คา

บริหารจัดการ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายท่ีเกิดจากภาระหนาท่ีท่ีตองทำ ในขณะท่ีรายไดท่ีรับโดยเฉลี่ยแลวเพ่ิมข้ึน

นอยมาก 

ขอเสนอแนะ 

1. กอง/สวนราชการ ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตาม

ประเมินผลโครงการ อยางนอยเพ่ือใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น วาควรจะ

ดำเนินการตอไปหรือไม หรือตองปรบัปรุงอะไรบางในการดำเนินโครงการครั้งตอไป 

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจำป 2564 นอกจากเสนอสภา

องคการบริหารสวนตำบลรับทราบและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันแลว จะตองมีการแจกใหกอง/สวน

ราชการตางๆ ภายในขององคการบริหารสวนตำบลรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/สวนราชการ 

เพ่ือจะไดนำไป ปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึนหรือรักษามาตรฐานท่ีดีอยูแลวใหดีตอไป 

3. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปกับการตั้งงบประมาณรายจาย และการนำแผนงาน/

โครงการไปสูการปฏิบัติ ควรจะมีความใกลเคียงกันท้ังในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกวาท่ีผาน

มา เพ่ือใหการดำเนินการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

4. การติดตามประเมินผลถือเปนเรื่องสำคัญ ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แตจากการไดดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเห็นวาการดำเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีนอยไมเปนรูปธรรม 

5. ทำเรื่องขอความอนุเคราะหจากหนวยงานท่ีมีวิศวกรตั้งแตตนปงบประมาณ 

สวนที่ 4   
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