




                                                            

ค ำน ำ  
 

  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ ข้อ 30 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้
จากการติดตามและประเมินผลฯ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะได้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๗ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากขึ้นท้ังในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าท่ี เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินของตนเอง  อันเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนา
ท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการ
วางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการ คือ 

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

 

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ 
โดยท่ี “กำรติดตำม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ี
ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตาม  
ท่ีดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา 
การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 



 

 

  www.abt-taktok.go.th | รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  

 

2 

ในส่วนของ “กำรประเมินผล” (Evaluation) นั้น เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นส่ิงท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับท่ีสามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความ
เท่ียงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 

 

  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ัง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อ การพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  ๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิ บัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
          (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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ขั้นตอนที่ ๑ กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน 
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

๑)  ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย 
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป    

ขั้นตอนที่ ๒ กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์

และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนด 

การติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผล
ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะใน
การติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม) 

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
๒.๑  มาวิเคราะห์ ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 

๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ 
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๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ 

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ท้ังนี้ การรายงาน
ผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓ 

 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรด ำเนินกำรติดตำม   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔ กำรรำยงำนผล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)    

 

ขั้นตอนที่ ๕ กำรประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล   
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ 
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)   
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๔. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไ ว้เพื่อใช้ในการติดตาม  
และประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ท่ีได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ี
เป็นจริงต่อไป  
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล 

 
 

รายงานผล ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

เสนอ 

 

สภาท้องถิ่น 
 
 

ต้ังข้อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ 

เสนอ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

เสนอ คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

เสนอ  

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

ต้ังข้อสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

๒๕๖๑ : อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

ติดตามและประเมินผล 
(โดยคณะกรรมการติดตามฯ) 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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  .  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และท่ีเพิ่มเติม/ 
เปล่ียนแปลง/แก้ไข 

(๒)  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๓) ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการด าเนินงานเป็นรายโครงการทุกโครงการ 
โดยด าเนินการติดตามในระหว่างการด าเนินโครงการหรือหลังการด าเนินโครงการท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด และมี
การประเมินผลการด าเนินโครงการท่ีแล้วเสร็จทุกโครงการ ว่าการด าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใด โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ได้แก่ งบประมาณด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ตัวชี้วัดโครงการ 

(๔) ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตกจากประชาชนจ านวน ๒๐๐ คน ว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร มีความพึงพอใจในระดับใด แล้วน า
ข้อมูลต่างๆ มาสรุปรายงานผล 
  ๒.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจะต้องร่วมกันติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ด าเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล
เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลกระทบของการด าเนินโครงการโดยการ
ส ารวจหรือสังเกตกิจกรรมท่ีท า 
    ๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผน 
การด าเนินงาน เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ท่ีได้จัดท าไว้
แล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลลงพื้นท่ีตรวจสอบบางโครงการ 
  ๓.  ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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   ๓.๑ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก  ใช้การสังเกตในระหว่างด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการ
พัฒนาท้องถิ่น การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกตลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง หรือความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย  
  ๓.๒ การส ารวจ (surveys) การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ 
โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งแบบ
รายงานท่ีใช้มีดังนี้ 

๑. กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบอื่นๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

๒. กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบที่  ๓/3   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

4. กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม รายงานผลการด าเนินงานภายในสามสิบวันหลังจากส้ินสุดโครงการ ส าหรับโครงการท่ีอุดหนุนให้
หน่วยงานอื่นด าเนินการ ให้หน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุนรายงานผลการด าเนินงานตามแบบท่ีปลัดกระทรวง
มหาดไทยก าหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินและหรือเอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีโครงการแล้วเสร็จ 
๕. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
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  ๒. ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจนว่าอะไรประสบผลส าเร็จแล้ว 
ส่ิงใดต้องท าต่อไป อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจ สามารถทราบผลการด าเนินตามแผนงานโครงการ เป็น
เครื่องมือในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 

๖. ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัดเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง มีความ
สอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๑.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

๑) วิสัยทัศน์  
“ตากตกน่าอยู่   เศรษฐกิจพอเพียง  ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การท่องเท่ียวยั่งยืน  

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี”  

๒) ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   โดยองค์การบริหารส่วน

ต าบลตากตก   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่ี ๒ : การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔ : การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๕ : การบริหารจัดการท่ีดีและการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ    
                                         รักษาความสงบภายใน 

๓) เป้าประสงค ์
               ๑.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ท่ัวถึง     

     เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒.  เพื่อส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเท่ียว และการขนส่ง 

              ๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยและการบริการด้านสวัสดิการ 
                   สังคมอย่างท่ัวถึง ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
              ๔.  เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
                   อย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
              ๕.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร มีการ 
                   บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็ง 
                   และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
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๔) ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑. จ านวนระยะทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับประโยชน์/
ผู้ใช้น้ า 
๓. พื้นท่ีและเครื่องเล่นท่ีติดต้ังในสนามเด็กเล่น 
๔. จ านวนพื้นท่ีท่ีได้รับการปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

จ านวนสถานท่ีท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟูเพื่อ
ยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๑.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน 
๒.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มข้ึน 
๓.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์/ใช้บริการ 
๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕.  ร้อยละความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
๖.  ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมี
สิทธิ์และข้ึนทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับเงินเบ้ียยังชีพ 
๗.  ร้อยละของเงินอุดหนุนท่ีน าไปด าเนินโครงการ 
๘.  ร้อยละของเด็ก, นักเรียนท่ีได้รับอาหารเสริม (นม)/
อาหารกลางวันทุกวัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. จ านวนพื้นท่ีท่ีปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการท่ีดีและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบภายใน 
 

๑.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มข้ึนหรือ
มากกว่าก่อนเข้ารบัการอบรม 
๒.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.  ร้อยละของการส่งเงินสมทบเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๔.  ร้อยละของเงินอุดหนุนท่ีน าไปด าเนินโครงการ 
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๕) ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะ
ถนน แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

พัฒนาสถานท่ีเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เข้าถึงบริการสาธารณสุข  
มีสุขภาพแข็งแรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการท่ีดีและการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบภายใน 
 

มุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน อีกท้ังการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก 

 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตากตก 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ตามแผน ตามข้อบัญญัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส ร้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต บ น
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรั บสม ดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒. สร้างความเป็นธรรมลด 
ความเหลื่อมล  าในสังคม 
๓. สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ 
๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๕. ความมั่นคง 
๖. เพิ่มประสิทธิภาพ และ
ธรรมาภิบาลภาครัฐ 
๗. พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
๘. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
๙. พัฒนาภาค เมือง และ
พื นที่เศรษฐกิจ 
๑๐ .  ก า ร ต่ า งป ร ะ เทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภูมิภาค 

๑ .พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
อัจฉริยะ  อาหารปลอดภัยความ
ต้องการของตลาดและส่งเสริม
ตลาดอย่างย่ังยืน 
๒.สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและ
บริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์
และประวัติศาสตร์ 
๓.ยกระดับโครงข่ายการขนส่ง
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์
จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  ๑  
สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
๔ .อนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่าง
ย่ังยืน 
๕.เสริมสร้างเศรษฐกิจความรู้และ
เศ รษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน 
๖ .เส ริมสร้างความมั่นคงและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณา
การและหลากหลายมิติ 

๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
๒ .ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดเล้อม 
๓.การพัฒนาผลิตภาพทาง
การเกษตร 
๔.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
สินค้า  OTOP  การค้า
ชายแดน 
๕ .การรักษาความมั่นคง
ชายแดนและความสงบ
เรียบร้อย 
๖.การบริหารจัดการที่ดี 

๑.ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
๒ .ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย  
กรรม  และการท่องเที่ยว 
๓.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๕.ด้านการบริหารจัดการที่ ดี  
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และกา รรั กษา คว ามสงบ
เรียบร้อย 
 

๑ .ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื นฐาน  
๒.การพัฒนาด้านการ
วางแผนการส่ง เสริม
กานลงทุ นพา ณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 
๓.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔.การพัฒนาด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.การพัฒนาด้านการ
บริการจัดการที่ ดีและ
ด้านการจั ดระ เบี ยบ
ชุมชน/สังคมและการ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย 

๑๑๐ 
 

๑๑ 
 
 
 

๗๑ 
 

๑๔ 
 
 
 

๓๘ 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 
 

2 
 
 
 

68 
 

1 
 
 
 

20 
 
 
 
 

     รวม ๒๔๔        122 
   ๑) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ๒๔๔  โครงการ น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ  ๑๒๒  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  
๕๐.๐๐  ของจ านวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ินในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
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   ๒) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามข้อบัญญัติ  ๑๒๒  โครงการ ด าเนินการจริง  ๑๐๑  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๗๘  ของจ านวนโครงการท่ี
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมโอนตั งจ่ายเป็นราย 
การใหม่และจ่ายขาดเงินสะสม  
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๓. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง - 31 ๘,๓๘๗,๘๓๓ 
 

๒.  การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  

การเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งฯ 
การเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัด 

- 2 ๔๐,๐๐๐ 
 

๓.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 
 
การด าเนินงานอื่น 

บริหารงานทั่วไป 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ 
สร้างความเข้มแข็งฯ 
งบกลาง 

ส านักงานปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

- 68       ๙,๐๐๖,๖๗๔ 
 

๔.  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชา ติ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 

บริหารงานทั่วไป 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ 
สร้างความเข้มแข็งฯ 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุข 

- 1 ๖๙,๔๐๐ 

 การด าเนินงานอื่น งบกลาง     
๕.  การบริหารจัดการที่ดี  และการจัดระเบียบชุมชนสังคม และ
การรักษาความสงบภายใน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป 
การรักษาความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

- 20 5,034,580.68 
 

 บริการชุมชนและสังคม 
 
การด าเนินงานอื่น 

กองการศึกษา 
เคหะและชุมชน 
งบกลาง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

 

   

รวม 122 22,538,487.68 
หมายเหตุ: ๑.ยุทธศาสตร์ ใหล้งยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงาน  
                 ตามความเป็นจริงได้   

        ๒.ด้านให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคมเป็นต้น   
        ๓.แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสขุ      
                        แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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๒. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการจริง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต

เสริมเหล็ก  หมู่ที่๒  สายไร่นายตุ๋ย 
๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๒๓ ก.ย.๖๓ 

แล้วเสร็จ ๒๒ พ.ย.63 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
น้ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
๕เมตรระยะทาง  ๑๒๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๗๘  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๒ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่๕  สายเลียบคลอง
น้ าดิบ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๓๑ ส.ค.๖๒ 
แล้วเสร็จ ๒๘ พ.ย.๖๒ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
น้ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
๑๕๕ เมตร หรื อมีพื้ นที่ เท
คอนกรีตไม่ น้อยกว่ า ๖๒๐ 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางทั้ งสองข้ างๆ  ละ ๐ .๒๕ 
เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๗๘  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๓ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต

เสร ิมเหล ็ก  หมู ่ที ่ ๑  สายไร ่จ ่า
เบิร์ด 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑๙๙,๐๐๐ ๙๙.๕๐ เริ่ม ๗ พ.ย.๖๒ 
แล้วเสร็จ ๕ ก.พ.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง.  
๔ เมตรระยะทาง  ๑๒ภ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- เกษตรกรมี น้ าใช้ ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๓.๗๔ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๔ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๘ สายนาใหม่-น้ า
ดิบ 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๑ พ.ย.๖๒ 
แล้วเสร็จ ๕ ก.พ.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงท่ี ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร 
ห น า  ๐ . ๑ ๕  เ ม ต ร  ย า ว 
๓๐ เมตร   
ช่วงท่ี ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร 
ห น า  ๐ . ๑ ๕  เ ม ต ร  ย า ว 
๑๐๘ เมตร   
 

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๗๘  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๕ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๑๐ 
สายริมห้วยตาก 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๑๑ ต.ค.๖๒ 
แล้วเสร็จ ๙ ม.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 
 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้ า ง  ๔  เมตร  หนา 
0.15 เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๖ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต

เสร ิม เหล ็ก   หมู ่ที ่ ๓   สายสระ
หนองงิ้วใต้ 
 

๒๐๕,๐๐๐ 
 

๒๐๕,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๑๑ ต.ค.๖๒ 
แล้วเสร็จ ๙ ม.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๗ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๗ 
สายศาลเจ้า 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๔ ม.ค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๑๓ มี.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๘ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๙ 
สายนายวันชัย 

๑๗๗,๐๐๐ ๑๗๗,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๔ ม.ค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๑๓ มี.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๘ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๙ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต

เสร ิม เหล ็ก   หมู ่ที ่ ๙  สายสวน
เกษตร ซอย ๓ 
 

๕๗,๐๐๐ 
 

๕๗,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม 9 ม.ิย.63 
แล้วเสร็จ 8 ก.ค.63 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จุดที่  ๑ กว้ าง  ๔ .๐๐ เมตร 
ยาว ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
จุดที่  ๒ กว้ าง  ๓ .๕๐ เมตร 
ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐ .๑๕ 
เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๑๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม
วางท่อ  หมู ่ที่ ๗  สายเลียบคลอง
ส่งน้ า 

๖๑,๐๐๐ ๖๑,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๔ ก.พ.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๒๓ ก.พ.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวาง
ท่อสายเลียบคลองส่งน้ า หมู่ที่ 
๗ (๑)ถมดินถนนสายลูกรั ง 
กว้าง๓ เมตร ยาว ๗๑ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 
(๒)วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๕๕ 
ท่อน (๓) วางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ๐.๖๐ เมตร ๐.๖๐ 
เมตร จ านวน ๕ ท่อน   

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๑๑ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต
เสริมเหล็ก  หมู ่ที ่ ๖ สายคลองน้ า
ดิบ 

๑๕๙,๐๐๐ ๑๕๙,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๔ ก.พ.63 
แล้วเสร็จ ๑๓ เม.ย๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑๒ โครงการก ่อสร ้า งถนนคอนกร ีต

เ ส ร ิม เ ห ล ็ก   ห มู ่ที ่ ๑ ๑   ซ อ ย       
ตาเขียน 
 

๘๓,๐๐๐ 
 

๘๓,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๔ ก.พ.63 
แล้วเสร็จ ๓ เม.ย.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา 
๐ . ๑ ๕  เ ม ต ร  ย า ว 
๘๕.๐๐ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๑๓ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
ล ูกร ัง   หมู ่ที ่ ๑๑  สายทาง เข ้า
ดินสอพอง 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๒๗ ม.ีค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๑๖ เม.ย๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ส า ย  ๑  ข น า ด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ 
เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร  
ส า ย  ๒  ข น า ด
กว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ 
เมตร ยาว ๑๐ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๑๔ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ ๑๑  ซอยสมชาย 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๒๗ มี.ย.๖๓ 
แล้วเสร็จ๑๖เม.ย.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๒๕ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร   

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑๕ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน

ลูกรัง  หมู่ที่ ๕   
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๒๗ ม.ีค.๖๓ 

แล้วเสร็จ๑๖เม.ย.๖๓ 
ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถ น น ลู ก รั ง  ข น า ด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ 
เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๑๖ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ ๘  สายเลียบเหมือง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๒๗ ม.ีค.๖๓ 
แล้วเสร็จ๑๖เม.ย.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถ น น ลู ก รั ง  ข น า ด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร และสาย
ป่ า แ ด ง  ข น า ด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ 
เมตร ยาว ๒๖๗ เมตร 

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๑๗ โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  หมู่ที่ ๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๒๗ ม.ีค.๖๓ 
แล้วเสร็จ๑๖เม.ย.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถ น น ลู ก รั ง  ข น า ด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ 
เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร   

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑๘ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ ๑๑  ซอยยายเพียร   
๑๐๑,๐๐๐ 

 
๑๐๑,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๗ มี.ค.๖๓ 

แล้วเสร็จ ๕ พ.ค.๖๓ 
ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่ ว ง ท่ี ๑  ข น า ด
กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๔๖ เมตร  
ช่ ว ง ที  ๒  ข น า ด
กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๔๘ เมตร  
 

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๑๙ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายสง่า   

๓๓๘,๐๐๐ ๓๓๘,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๗ มี.ค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๔ ม.ิย.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร   

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๒๐ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ ๕ สายปางควาย   

๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๑๘ ก.ค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๑๒ ต.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๙๕เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑ 
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๒๑ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ ๗  สายไร่นายเนียน  
๔๐๐,๐๐๐ 

 
๓๙๗,๐๐๐ ๙๙.๒๕ เริ่ม ๑๓ ก.ค.๖๓ 

แล้วเสร็จ ๑๒ ต.ค.๖๓ 
ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ถนนค อนกรี ต เ สริ ม เ ห ล็ ก 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

                                   รวม ๓,๖๒๘,๐๐๐ ๓,๖๒๔,๐๐๐ ๙๙.๘๘ 
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๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานี

สูบน้ าหนองงิ้ว ๒ 
๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๒๐ ม.ีค.๖๓ 

แล้วเสร็จ ๑๗ มิ.ย.๖๓ 
ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

 คลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าหนอง
งิ้ว ๒ 

- เกษตรกรมี น้ าใช้ ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
ความพึงพอใจของผู้ไ ด้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๐.๗๒ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๒ โครงการซ่อมแซมมอเตอร์ส ูบน้ า
สถานีสูบน้ าหนองงิ้ว ๑  หมู่ที่ ๑๑ 

๒๒,๕๗๐ ๒๒,๕๗๐ ๑๐๐ เริ่ม ๑๑ ม.ีค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๒๕ มี.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

โดยท าการกลึงพลากลางใบพัด
พร้ อมถอดประกอบเปลี่ ยน
ลูกปืนชีลมอเตอร์  

- เกษตรกรมี น้ าใช้ ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๐.๑๑ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๓ โครงการปรับปรุงระบบบ่อน้ าดิบ
ประปา  หมู่ที่ ๑ 

๑๒๙,๐๓๘ ๑๒๙,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๑๑ ม.ีค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๒๕ มี.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

บ่อน้ าดิบ คสล. ขนาด ๐.๑๕ 
เมตร จ านวน ๒ บ่อ และต่อท่อ
เพิ่มความยาวท่อสูบน้ าดิบ 

- เกษตรกรมี น้ าใช้ ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๐.๓๙ 
- (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๔ โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบ

ของระบบประปาหมู ่บ ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๔ 

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม  ๒๗ ม.ีค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๒ เม.ย.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

โดยท าการขุดท่อน้ าดิบที่แตก
ออกและท าการเปลี่ยนท่อน้ า
ดิ บ เ ส้ น ใ ห ญ่   ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว จ านวน 
๓ เส้น พร้อมต่อหัวกะโหลก
ทองเหลือง 

- เกษตรกรมี น้ าใช้ ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
ความพึงพอใจของผู้ไ ด้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๐.๗๘ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๕ โครงการขุดลอกล าห้วยตาก   
หมู่ที่ ๑๐ 

๔๖๑,๐๐๐ ๔๖๐,๐๐๐ ๙๙.๗๘ เริ่ม ๑๙ ม.ิย.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๘ ก.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ขุดลอกขนาดปากกว้างเฉลี่ย 
๑๔ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว 
๘๗๕ เมตร 

- เกษตรกรมี น้ าใช้ ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๐.๓๙ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๖ โครงการขุดลอกคลองน้ าดิบ (แม่ปิง)  
หมู่ที่ ๖-๗  

๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๑๒ มิ.ย.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๑๗ ก.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ขุดลอกคลอง ปากกว้าง ๑๐ 
เมตรก้นกว้า ง ๗ เมตร ลึก 
๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม 
๑,๑๓๐ เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่ า  ๑๔,๔๐๗ .๕๐ 
ลูกบาศก์เมตร   

- เกษตรกรมี น้ าใช้ ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๐.๑๑ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๗ โ ค ร ง ก า ร ข ุด ล อ ก ค ล อ ง น้ า ด ิบ       

(แม่น้ าปิง) หมู่ที่  ๖-๗   
๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๑๒ มิ.ย.๖๓ 

แล้วเสร็จ ๑๒ ก.ค.๖๓ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ขุดลอกคลอง ขนาดปากกว้าง 
๗ เมตร ก้นกว้าง ๔ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความยาว
รวม ๘๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๗,๒๖๐ ลูกบาศก์
เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐.๐๑  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 

๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองชะลาบ  
หมู่ที่๑ 

๒๐๔,๒๖๓ ๒๐๔,๒๖๓ ๑๐๐ เริ่ม ๒๘ มิ.ย.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๑๖ ก.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

โดยท าการ เปลี่ ยนมอ เตอร์
เครื่องสูบน้ าพร้อมตู้ควบคุม
ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

- เกษตรกรมี น้ าใช้ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๐.๖๑ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
 

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรงปุ ๋ย  หมู ่ที ่ ๒ และ    
หมู่ที่ ๓  

๑,๗๐๘,๐๐๐ ๑,๔๓๐,๐๐๐ ๘๓.๗๒ เริ่ม ๒๙ พ.ค.๖๓ 
แล้วเสร็จ ๑๓ ส.ค.๖๓ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร  

- ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนร้อยละ ๘๓.๑๑  
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑๐ โครงการขุดลอกสระหนองงิ้วเหนือ 

หมู่ที่ ๓  
๒,๒๓๙,๐๐๐ ๑,๗๘๔,๐๐๐ ๗๙.๖๗ เริ่ม 21 ธ.ค.62 

แล้วเสร็จ 3 ก.พ.63 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ขุดลอกสระ ปริมาตรดินขุด 
๑๑๙,๖๓๕ลูกบาศก์เมตร 

- เกษตรกรมี น้ าใช้ในการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๓.๑๑ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๕๐ คน) 
 

                                     รวม ๔,๙๔๔๒,๘๘๑ ๔,๗๖๓,๘๓๓ ๙๖.๓๕ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๒ : การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
๒.๑  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการส่ง เสริมพ ัฒนาองค ์การ

เกษตรและวิสาหกิจ 
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๓๐ มิ.ย.๖๓ 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

เยาวชน กลุ่มสตรี ประชาชน 
ใน เขตต าบลตากตก จ านวน.  
๓๐ คน  

- ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้และมีทักษะสามารถ
น าไปเป็นอาชีพสร้างรายได้
ให้แก่ตนเอง เยาวชน กลุ่ม
สตรี ประชาชน มีความพึง
ใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 
๙๐.๘๘ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๓๐ คน) 
 

                                  รวม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑00 
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๒.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการสนับสนุนศ ูนย์ถ ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ เริ่ม ๒๖ ส.ค.๖๓ 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ผู้น า ชุมชน  เกษตรกรและ
ประชาชน ใน เขตต าบลตากตก 
จ านวน ๑๕๐ คน  

- ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี
โอกาสเรียนรู้การเพาะปลูก
พืชอื่ นในพื้นที่ นา   ผู้ น า
ชุ ม ช น   เ กษตรก รแ ล ะ
ประชาชน  มีความพึงใจต่อ
การจั ดกิ จกรรมร้ อยล ะ 
๙๐.๘๘ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑๕๐ คน) 

                                  รวม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการผู้ สู งอา ยุอ ยู่อ ย่างไรให้

ปลอดภัยและมีความสุข 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๔ ธ.ค.๖๒ ผู้ สู งอา ยุ  มี ค วามพึ ง

พอใจต่อการจัดกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 

ผู้ สู ง อ า ยุ ใ นต า บ ล ตา กต ก 
จ านวน ๑๐๐ คน 

- ผู้สูงอายุได้มีความรู้ทักษะ
ในการดูแลตัวเอง  
- ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 
๙๐.๘๘ 

๒ โครงการครอบครัวอบอุ่น ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๔ ก.ค.๖๓ ผู้ เข้ า ร่ วมโครงการมี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
โครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

สมาชิกในครอบครัว (แม่-ลูก 
ห รื อ พ่ อ )  จ า น ว น  ๖ ๐  
ครอบครัว  จ านวน  ๑๒๐. คน 

- ผู้ เข้ าร่วมโครงการเกิด
ความรัก  ความอบอุ่นใน
ค ร อบ ค รั ว  ล ด ช่ อ ง ว่ า ง
ระหว่างวัย ไม่ เกิดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 
- ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ ๙๗.๔๐ 

๓ โครงการวัยใสใส่ใจท าดี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๙-๑๐ ก.พ.๖๓ เด็ก เยาวชนต าบลตาก
ตกมีความพึงพอใจต่อ
โครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 
 

เ ด็ก เยาวชนต าบลตากตก     
จ าวน  ๑๐๐ คน 

-เด็กและเยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและฝึกปฏิบั ติ
กิ จ ก ร ร ม  ก ล้ า คิ ด ก ล้ า
แ ส ด ง อ อ ก  มี ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลติ ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๔ โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน 
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๒-๒๓ ส.ค.๖๓ เด็กและเยาวชน มีความ

พึ ง พอ ใ จ ต่ อก า ร จั ด
กิจกรรมร้อยละ ๘๐ 

เ ด็ กแ ละ เย าว ชน ในต า บ ล   
ตากตก จ านวน ๑๒๐ คน 

- เด็กและเยาวชนได้ทราบ
ถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน  
ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ผู้น า มีความรู้ความสามารถ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างย่ังยืน 

๕ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
สู่ลูกหลาน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๗ ส.ค.๖๓ ผู้ เข้ า ร่ วมโครงการมี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
โครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

เ ด็ กแ ละ เย าว ชน ในต า บ ล    
ตากตก  จ านวน ๘๐  คน 

- ผู้ เข้ าร่วมโครงการเกิด
ความความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในชุมชนในการท า
กิจกรรมร่วมกัน ทั้ง ยังลด
ปั ญ ห า ค ว า ม รุ น แ ร ง ใ น
ค ร อบ ค รั ว  ล ด ช่ อ ง ว่ า ง
ระหว่างวัย 
- ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ ๙๗.๔๐ 

๖ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เ ด็กและเยาวชน/สตรี /ผู้พิ การ /
ผู้ด้อยโอกาส 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๖ ส.ค.๖๓ เ ด็ ก เยาวชน/สตรี /
ผู้ สู ง อ า ยุ / ผู้ พิ ก า ร /
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน
ทั่วไป  ต าบลตากตกมี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
โครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้น 

เด็ก เยาวชน/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน
ทั่วไป     จ านวน  ๑๒๐ คน 

-ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร มี
ทางเลือกและสร้างโอกสใน
การมีงานท าให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได้โดยสิ่งประดิษฐ์
ที่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้ใน
ครัวเรือน 

 
 
 



 

www.abt-taktok.go.th| รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 32 

 

 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๗ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๑ ธ.ค.๖๒ ผู้น าสตรีและกรรมการ

สตรีระดับหมู่บ้านต าบล
ตากตก มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมร้อย
ละ ๘๐ 

ผู้น าสตรีและกรรมการสตรี
ระดับหมู่บ้านในต าบลตากตก 
จ านวน ๖๕ คน 

- กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็งมี
การพัฒนาและสร้างความ
เชื่อมั่นให้ เป็นฐานพลังใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
แล ะสั งค มตามนโยบ า ย
รัฐบาลให้บรรลุผลส า เร็จ
ตามเป้าหมาย 

8 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 

22,500 22,500 100 27 ก.ย.63 ร้อยละของเงินอุดหนุน
ที่น าไปด าเนินโครงการ 

ความพึ งพอใจของผู้ ไ ด้รั บ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

- ผู้สูงอายุมีการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่นให้เป็นฐาน
พ ลั ง ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
กิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม
ตา มน โยบ า ยรั ฐบ า ล ใ ห้
บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าหมาย 

9 โครงการช่วยเหลือ เ ยียวยาและ
ชดเชยผลกระทบจากโรคระบาดโรค
ไวรัสโคโรนา2019 

648,000 648,000 100 22 ก.ค.63 ร้อยละของเงินอุดหนุน
ที่น าไปด าเนินโครงการ 

ความพึ งพอใจของผู้ ไ ด้รั บ
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

- ประชาชนมีการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นให้
เ ป็ น ฐ า น พ ลั ง ใ น ก า ร
ขับ เคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
แล ะสั งค มตามนโยบ า ย
รัฐบาลให้บรรลุผลส า เร็จ
ตามเป้าหมาย 

                                        รวม 940,5๐๐ 940,5๐๐ ๑๐๐ 
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๓.๒  แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๔,๙๒๙,๖๐๐ ๓,๗๘๙,๔๐๐ ๗๖.๘๗ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ ร้ อยละ ๑๐๐ ของ

ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ข อ ขึ้ น
ทะเบียนได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
จ านวน    คน ได้รับครบทุกคน 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทุก
เดือนท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๓๙๒,๐๐๐ ๑,๐๓๑,๒๐๐ ๗๔.๐๘ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของคน
พิการที่ขอขึ้นทะเบียน
ไ ด้รับ เบี้ ย ยั งชี พคน
พิการ 

คนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยัง
ชีพ จ านวน ๑๓๗ คน ได้รับ
ครบทุกคน 

คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพทุก
เดือนท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐ ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ ร้ อยละ  ๑๐๐ ขอ ง
ผู้ป่วยเอดส์ที่แจ้งความ
ปร ะส งค์ ข อรั บ เ งิ น
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ย 
ยังชีพ จ านวน ๑๐ คน ได้รับ
ครบทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกเดือนท าให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

รวม ๖,๓๒๗,๖๐๐ ๔,๘๘๐,๖๐๐ ๗๗.๑๓  
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๓.๓  แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความ

ยากจนเชิงบูรณาการ 
๖๐,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๙๕.๐๐ มี.ค.๖๓-พ.ค.๖๓ เด็กนักเรียน มีความพึง

พอใจต่อการจัดกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 

เ ด็ก นัก เ รี ยนที่ อ ยู่ ใ นต าบล    
ตากตก  

- เด็กนักเรียนได้มีความรู้
ความสามารถ การแสดง 
ออกอย่างถูกต้องเหมาะสม
กับวัยและสร้างความสามัคคี 
ในหมู่คณะ 
- เด็กนักเรียนมีความพึ ง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อย
ละ ๙๐.๘๘ 

๒ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๑ ม.ค.๖๓ เด็กนักเรียน มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ 

เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน 
เขตต าบลตากตก จ านวน ๔ 
โรงเรียน 

- เด็กนักเรียนได้มีความรู้
ความสามารถ การแสดง 
ออกอย่างถูกต้องเหมาะสม
กับวัยและสร้างความสามัคคี 
ในหมู่คณะ 
เด็กนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 
๙๐.๘๘ 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๓ โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่

อาเซียนและเยาวชนต าบลตากตก 
(English Camp) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๖ ส.ค.๖๓ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อโครงการร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 
๕-๖ โรงเรียนในเขตต าบล      
ตากตก จ านวน ๖๐ คน 

- เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
ทั กษะก า รฟั ง  พู ด  อ่ า น 
เขียน ภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนถูก ต้องตามหลัก   
ไวยกรณ์  

ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมร้อยละ ๙๗.๔๐ 

๔ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๘๕๕,๔๐๐ ๖๓๕,๔๗๐.๓๔ ๗๔.๒๘ จ า น ว น ที่ เ บิ ก จ่ า ย 
๑๖๐ วัน 
 

๑.เด็กร้อยละ ๙๐ มี
สุขภาพอนามัยที่ ดี  มี
น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ ์
๒.เด็กร้อยละ ๑๐๐ ได้ 
รับอาหารเสริม (นม) ทุก
วัน 

ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตองค์การ
บริ ห า ร ส่ ว นต า บล ตากตก 
จ านวน ๔ แห่ง  ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ทุกวัน 

เด็กมีพัฒนาการทางสมอง
และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

๕ อาหารกลางวัน ๑,๘๘๘๐,๐๐๐ ๑,๗๑๙,๓๒๐ ๖๗.๕๙ จ านวนที่เบิกจ่าย           
         วัน 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
ให้กับ โรงเรียนสั งกัด 
ส พ ฐ . ที่ อ ยู่ ใ น เ ข ต
องค์ การบริ หารส่ วน
ต าบลตากตก  จ านวน  
4  แห่ง 

๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพ
อนามัยที่ ดี  มี น้ าหนัก ส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ ์
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
อาหารกลางวันทุกวัน 
 

เด็กมีพัฒนาการทางสมอง
และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

 รวม ๑,๘๘๘๐,๐๐๐ ๑,๗๑๙,๓๒๐ ๖๗.๕๙     
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๓.๔  แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายและ

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๘ ก.พ.๖๓ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจต่อโครงการร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป 

อาสาสมคัรสาธารณสขุต าบล 
ตากตก จ านวน ๘๕ คน 

- อาสาสมัครสาธารณสุข มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 

- ความพึงพอใจใน
การจัด 

กิจกรรมร้อยละ ๙๗.๔๐ 
๒ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๒ ธ.ค.๖๓ ผู้ เข้ า ร่ วมโครงการมี

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
โครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

เยาวชน กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๑-๑๐ 
จ านวน ๑๑๐ คo 

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
โ ร ค ม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม แ ล ะ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้
สตรีในหมู่บ้านต่อไปได้และ
สามรถตรวจมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเองได้ 

3 โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019 

80,000 31,990 100 18 มี.ค.63 ผู้ เข้ า ร่ วมโครงการมี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ
โครงการร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา 

 

4 โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ส าหรับการป้องกันหรือรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

600,000 100,540 16.75 14 - 22 เม.ย.63 ความพึงพอใจของผู้
ได้รับประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

มี ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออย่าง
เพียงพอในการเฝ้าระวัง
ป้องกันประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อราชการในสถานที่
ราชการในต าบลตากตก 
 

มี ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่ออย่าง
เพียงพอต่อการสนับสนุน
การด าเนินงานเฝ้าระวัง และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19) 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
5 โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์ ป้ อ ง กั น โ ร ค

ไข้เลือดออก 
๒๐,๐๐๐ ๑๙,๕๔๐ ๙๗.๗ ๑๘ ส.ค.๖๓ ความพึงพอใจของผู้

ไ ด้ รั บปร ะ โยช น์ ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

จัดกิจกรรมรณรงค์ และพ่น
หมอกควันในหมู่บ้านทั้ง ๑๑ 
หมู่บ้าน 

- แหล่งเพาะพันธุ์ ยุ งลาย
และลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน
ลดน้อยลง 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๘๖.๗๓ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑๐๐ คน) 

6 โครงการสัตว์ปลดโรค คนปลอดภัย 
(รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า)  

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕,๑๙๘ ๓๐.๓๙ ๒๒ พ.ค.๖๓ ความพึงพอใจของผู้
ไ ด้ รั บปร ะ โยช น์ ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่
ต าบลตากตก รวม ๑๑ หมู่บ้าน 
จ านวน ๔๐๐ ตัว 

- สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ได้ครอบคลุมทั้งต าบลตากตก 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๙๐.๑๒ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑๐๐ คน) 

7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               ๑๐,๐๐๐              ๙,๙๙๐ ๙๙.๙ ๓๐ มี.ค.๖๓ ความพึงพอใจของผู้
ไ ด้ รั บปร ะ โยช น์ ไ ม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ชุดตรวจหาสารพิษในร่างกาย - เกษตรในต าบลได้ตรวจหา
สารพิษในร่างกายครอบคลุม
ทั้งต าบลตากตก 
- ความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์ร้อยละ ๙๐.๑๒ 
(จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑๐๐ คน) 

รวม 995,๐๐๐ 412,258 41.43     
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๓.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                           

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ
นายบรรจง  เพ็ชรสงคราม 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๑๐๐ 24 มิ.ย.๖๓ ร้อยละของเงินอุดหนุน
ที่น าไปด าเนินโครงการ 

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ า น ว ยค ว า มส ะ ดว ก ข อ ง
ผู้สูงอายุฯ 

- นายบรรจง เพ็ชรสงคราม 

๒ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ
นายสน่ัน  วงษ์แก้ว 

20,000 20,000 100 24 มิ.ย.๖๓ ร้อยละของเงินอุดหนุน
ที่น าไปด าเนินโครงการ 

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ า น ว ยค ว า มส ะ ดว ก ข อ ง
ผู้สูงอายุฯ 

- นายสน่ัน  วงษ์แก้ว 

๓ โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชี วิตและส่ ง เส ริ มอาชีพ
ผู้ สู ง อา ยุ  (ปรั บปรุ ง อาคารศู น ย์ 
ศพอส.) 

894,321 882,686 ๘๘.๙๐ 30 ก.ย.๖3 ร้อยละของเงินอุดหนุน
ที่น าไปด าเนินโครงการ 

เพื่ อก่ อสร้ า ง / ต่อ เ ติมศู น ย์
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ 
(ปรับปรุงอาคารศูนย์ ศพอส.) 

-อาคารศูนย์ ศพอส.  

                                                 รวม 934,321 922,686 98.75  
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๓.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๕-๖ก.ย.๖๓ ความพึ งพอใจของ

ผู้ เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ         
ข้าราการ พนักงานจ้าง แกนน า
ชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ 
เด็กและเยาวชน. ประชาชน
ทั่วไป จ านวน ๑๔๐ คน 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราการ พนักงานจ้างแกน
น าชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้
พิ ก า ร  เ ด็ก และ เ ยาวช น 
ประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
- ความพึงพอใจของผู้ เข้า 
ร่วมโครงการร้อยละ ๘๖.๙๖ 

๒ โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา/
ประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา) 

๑๕,๐๐๐ ๑๑,๘๖๐ ๗๙.๐๖ ๒ ก.ค.๖๓ ความพึ งพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ         
ข้าราการ พนักงานจ้าง แกนน า
ชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ 
เด็กและเยาวชน  ประชาชน
ทั่วไป จ านวน ๑๐๐ คน 

- ผู้ เ ข้ า ร่ วม โครงการ ไ ด้
ร่ ว ม กั น ท า นุ บ า รุ ง
พระพุทธศาสนา มีความรู้ 
ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีของไทย 
 

๓ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
สาย 

๕๐,๐๐๐ ๔๔,๔๕๐ ๘๘.๙๐ ๑๑ พ.ย.๖๒ ความพึ งพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผู้ บ ริ ห า ร  ส ม า ชิ ก ส ภ า ฯ         
ข้าราการ พนักงานจ้าง แกนน า
ชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ 
เด็กและเยาวชน  ประชาชน
ทั่วไป จ านวน ๓๓๐ คน 

-ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วน
ร่ วมในการอนุรัก ษ์ไ ว้ซึ่ ง
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น. 
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของประเพณีอันดีงาม ร้อย
ละ ๙๐ 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๔ โครงการการปริวาสกรรม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๕-ธ.ค.๖๒-๓ม.ค.๖๓ 

 
 ผู้ เข้าร่ วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการร้อยละ ๘๐ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้ารา
การ พนักงานจ้ า ง  แกนน า
ชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ 
เด็กและเยาวชน  ประชาชน
ทั่วไป จ านวน ๓๐๐ คน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการ
ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม  ส ว ด ม น ต์ 
ภาวนา ฟั งธรรม และไ ด้
ท าบุญตักบาตรกับพระสงฆ์
หมู่ใหญ่ 

๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการในพระราชด าริ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๘ ส.ค.๖๓ ผู้ เข้ า ร่ วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการร้อยละ ๘๐ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้ารา
การ พนักงานจ้ า ง  แกนน า
ชุมชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ 
เด็กและเยาวชน  ประชาชน
ทั่วไป จ านวน ๖๐ คน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

๖ อุดหนุนที่ท าการปกครองบ้านตาก
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ
ของชาติ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๙ ธ.ค.๖๓ ร้อยละของเงินอุดหนุนที่
น าไปด าเนินโครงการ 

เพื่อจัดงานประเพณีท้องถิ่น
และวันส าคัญของชาติ 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ
บ้านตาก 

รวม ๑๔๐,๐๐๐ ๑๓๑,๓๑๐ ๙๓.๗๙  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๔ : การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลตากตก  ๑๐๐,๐๐๐ ๖๙,๔๐๐ ๖๙.๔๐ ๒๓ ธ.ค.๖๒ ค ว า มพึ ง พอ ใ จ ข อ ง

ผู้ เข้ าร่ วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนในต าบลตากตก 
จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 

 
 
 

                                        รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๖๙,๔๐๐ ๖๙.๔๐  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๕ : การบริหารจัดการที่ดี และการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบภายใน  
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการอบต. พบประชาชน  ๕๐,๐๐๐ ๔๖,๘๘๐ ๙๓.๗๖ ๔-๕ มี.ค.๖๓ ค ว า มพึ ง พอ ใ จ ข อ ง

ผู้ เข้ าร่ วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนในต าบลตากตก 
จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 

-ประชาชนในต าบลตากตก
ไ ด้ร่ วมกิจกรรมสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟัง
ปัญหาความคิดเห็นในการ
บริหารจัดการ 
-ความพึ งพอใจของผู้ เข้ า 
ร่วมโครงการร้อยละ ๘๖.๙๖ 
 
 

๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้น าท้องที่
ท้องถิ่นแกนน าท้องถิ่นชุมชนต าบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐-๑๔ ก.ย.๖๓ ค ว า มพึ ง พอ ใ จ ข อ ง
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล ครู ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่    
รพสต.จ านวน ๘๐ คน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พ นั กงา นส่ วนต าบล  ค รู 
ก า นัน ผู้ ใหญ่บ้ าน อสม . 
เจ้ าห น้ าที่  รพสต .เ ข้ า ใ จ
กระบวนการบริหารจัดการ
ชุมชน 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๓ โค ร งก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คว า ม ดี วิ ถี

ประชาธิปไตย  
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑ ก.ย.๖๓ ค ว า มพึ ง พอ ใ จ ข อ ง

ผู้ เข้ าร่ วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่ วนต าบล ก า นัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จ านวน  ๙๐  
คน 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
การเมืองการปกครองระบบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุขในระบบรัฐสภา 
 

4 จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานงาน
แสงอาทิตย์พร้อมติดต้ัง 

50,000 50,000 100 17 ส.ค.63 ประชาชนร้อยละ ๙๐ 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ประชาชนต าบลตากตกร้อยละ 
๙๐ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประช า ชนต า บ ลตากตก        
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

                                         รวม 23๐,๐๐๐ 230,๐๐๐ ๑๐๐     
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๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

จ่ายจริง ร้อยละ 
ห้วงเวลาด าเนินการ/ ตัวชี้วัดโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โอนเพ่ิม/โอนลด ระยะเวลาแล้วเสร็จ (KPI) ผลท่ีได้รับเชิงปริมาณ ผลท่ีได้รับเชิงคุณภาพ 
๑ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับจารจร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐ ๑๐๐ ๑๕ ส.ค.๖๓ ค ว า มพึ ง พอ ใ จ ข อ ง

ผู้ เข้ าร่ วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่ วนต าบล ก า นัน 
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทั้ง ๑๑ หมู่ 

-ผู้เข้ารับการอบรมมีวินนัยใน
การขับขี่และปฏิบัติตามกฏ
จารจรได้เป็นอย่างดี 
 

๒ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๙ ก.ย.๖๓ ค ว า มพึ ง พอ ใ จ ข อ ง
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่ วนต าบล ก า นัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ทั้ง ๑๑ หมู่ 

-ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
วางแผนและป้องกันปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้านของตนเอง
ได้ 

                                         รวม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐ 
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๓. ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยด าเนินการ  
๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 
๑ อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
พื้นที่อ าเภอบ้านตาก  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับที่ท าการปกครอง
อ า เ ภ อ บ้ า น ต า ก ต า ม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่อ าเภอ 
บ้านตาก 

พื้นที่ในเขตอ าเภอ   บ้าน
ตาก  รวม  7  ต าบล  
79  หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ที่ น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 
 

เ ด็ก นัก เ รี ยนไ ด้ รั บ
อาหารกลางวันครบ 
๑๐๐% ทุกวันตาม
หลักโภชนาการ และ
มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
บ้านตาก 
 

๒ อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียนในเขตต าบลตากตก 

เ พื่ อ เ ป็ น เ งิ น อุ ด ห นุ น
ค่าอาหารเสริม (นม)  เด็ก
นั ก เ รี ยนใ น เข ตต า บ ล     
ตากตก  

อุดห นุนอาหาร เสริ ม 
(นม ) ให้กับ โรง เรียน
สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขต
องค์ ก า รบริ ห า รส่ วน
ต าบลตากตก จ านวน ๔ 
แห่ง   จ านวน ๔๔๔ คน 

๖๓๕,๔๗๐.๓๔ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ งิ น
อุ ด ห นุ น ที่ น า ไ ป
ด าเนินโครงการ 
 

เ ด็ก นัก เ รี ยนไ ด้ รั บ
อาหาร เสริ ม  (นม ) 
ครบ ๑๐๐% ทุกวัน
ตามหลักโภชนาการ 
และมีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา โรงเรียนในเขตต าบล
ห้วยย้ัง จ านวน ๔ แห่ง 

                                                                                                   รวม ๒,๓๕๔,๗๙๐.๓๔     
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2. แผนงานการศึกษา   
 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานท่ีขอรับ

เงินอุดหนุน 
๑ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียนในเขตต าบลตากตก  
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนในการ
เหมาจัดท าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในเขตต าบล
ตากตก เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารครบ ๕ หมู่ 
และครบถ้ วนตามหลั ก
โภชนาการ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก จ านวน 
๔ แห่ง จ านวน   ๔๔๔  
คน  

๑,๗๑๙,๓๒๐ ๑.นักเรียนร้อยละ 
๙ ๐  มี สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย ที่ ดี  มี
น้ าหนัก ส่ วนสู ง 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับอาหาร
กลางวันทุกวัน 

เ ด็ก นัก เ รี ยน ไ ด้ รั บ
อาหารกลางวันครบ 
๑๐๐% ทุกวันตาม
หลักโภชนาการ และ
มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา โรงเรียนในเขตต าบล
ตากตก  จ านวน ๔ 
แห่ง 

๒ อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียนในเขตต าบลตากตก 

เ พื่ อ เ ป็ น เ งิ น อุ ด ห นุ น
ค่าอาหารเสริม (นม)  เด็ก
นั ก เ รี ยนใ น เข ตต า บ ล     
ตากตก  

อุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก จ านวน 
๔ แห่ง   จ านวน ๔๔๔ 
คน 

๖๓๕,๔๗๐.๓๔ ๑.นักเรียนร้อยละ 
๙ ๐  มี สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย ที่ ดี  มี
น้ าหนัก ส่ วนสู ง 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๒.นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับอาหาร
เสริม(นม)ทุกวัน 

เ ด็ก นัก เ รี ยนไ ด้ รั บ
อาหารเสริม(นม)ครบ 
๑๐๐% ทุกวันตาม
หลักโภชนาการ และ
มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองการศึกษา โรงเรียนในเขตต าบล
ตากตก  จ านวน ๔ 
แห่ง 

                                                                                                   รวม ๒,๓๕๔,๗๙๐.๓๔     
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3.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 
1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 

บ้ า น ต า ก กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับที่ท าการปกครอง
อ าเภอบ้านตากกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม นั น ท น า ก า ร 
ศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง 

เ ย า ว ช น ทั้ ง ใ น ร ะ ย ะ
การศึกษานอกโรงเรียน 
ในโรงเรียน และเยาวชน
นอกระบบศึกษาในพื้นที่
อ าเภอบ้านตาก จ านวน 
๗ ต าบล ๗๙ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ร้อยละของเงินอุดหนุน
ที่น าไปด าเนินโครงการ 

สร้างบุคลิกภาพการ
เป็นผู้น าเยาวชนที่ดีใน
สังคม เป็นพลั งของ
หมู่บ้านชุมชน 

ส านักปลัด ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
บ้านตาก 

2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
บ้านตากโครงการรวมพลังเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับที่ท าการปกครอง
อ าเภอบ้านตากโครงการ
รวมพลังเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด 

ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น / ผู้
ประสานพลังแผ่นดิน/๒๕ 
ตาสับปะรด 

๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเงินอุดหนุน
ที่น าไปด าเนินโครงการ 

สร้างพลังสังคมและ
พลังชุมชนเอาชนะยา
เสพติด 
 

ส านักปลัด ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
บ้านตาก 

รวม 50,000  
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4. แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานท่ีขอรับเงิน

อุดหนุน 
๑ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 

บ้านตากกิจกรรมสนับสนุนการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับที่ท าการปกครอง
อ าเภอบ้านตากกิจกรรม
สนับสนุนการป้องกันและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ในเขตอ าเภอบ้าน
ตาก  รวม  7  ต าบล  
79  หมู่บ้าน 

15,000 ร้อยละของเงินอุดหนุน
ที่น าไปด าเนินโครงการ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
บ้ านตากไ ด้ใช้ศู น ย์
ปฏิบัติการร่วม แก้ไข
ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ช่วยเหลือประชาชนได้
อ ย่ า ง รว ด เ ร็ ว แล ะ
ถูกต้อง 
 

ส านักปลัด ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
บ้านตาก 

                             รวม 15,000  
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๔. ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี 
อนุมัติ 

สถานท่ีด าเนินการ ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒  บ้านหินโค้ว  ต าบล
ตากตก เชื่อม หมู่ที่ ๑ ถนนสายดงยาง
ต าบลทุ่งกระเชาะ 

๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ระยะทางยาว ๐.๒๒๐ 
กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
รวมพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑,๑๐๐  ตารางเมตร 

๕๖๒,๐๐๐ หมู่ที่  ๒ ต.ตากตก เชื่อม
หมู่ที่ ๑  ต.ทุ่งกระเชาะ  

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบจ.ตาก 

 

๒ โครงการก่อสร้างถนน/ลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต าบลทุ่ง
กระเชาะ หมู่ที่  ๓ บ้านหนองงิ้วถึง
ต าบลทุ่งกระเชาะ 

๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา 
 

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๐ .๒๓๐ 
กม.  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
รวมพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑,๑๕๐ เมตร  

๔๘๓,๐๐๐ หมู่ที่  ๓ ต.ตากตก เชื่อม
หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งกระเชาะ  

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบจ.ตาก 

 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก/ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เชื่อมต าบลระหว่าง หมู่ที่  ๑ บ้าน
หนองชะลาบ ต าบลตากตก ถึง หมู่ที่ 
๑ ต าบลหนองบัวเหนือ  
อ าเภอเมืองตาก 

๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๕ เมตร หนา 
๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร 

๑,๙๐๐,๐๐๐ หมู่ที่  ๑ ต.ตากตก เชื่อม
หมูท่ี่ ๑ ต.หนองบัวเหนือ  

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบจ.ตาก 
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ล าดับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี 
อนุมัติ 

สถานท่ีด าเนินการ ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กข้าง อบต.ตากตก ไปสระหนอง
น้ าถึงถนนทุ่งกระเชาะ  

๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา 
 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 

๒,๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่  ๕ ต.ตากตก เชื่อม
หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งกระเชาะ  

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบจ.ตาก 

 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าห้วยดินสอพอง หมู่ที่  ๑๑ 
เชื่อมต่อระหว่างถนนดงยาง-ถนนทุ่ง
กระเชาะ  

๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการสัญจรไปมา 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง
๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ 
เมตร ระยะทาง ๓ ,๘๐๐ 
เมตร 

๗,๕๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑๑ ต.ตากตก เชื่อม
หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งกระเชาะ  

ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
อบจ.ตาก 

 

รวม ๑๒,๙๔๕,๐๐๐  
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๓. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ 

ด าเนินการจริง) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณท่ี 

อนุมัติ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
เหตุผลท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานคลัง 
 
 

๑.  โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ๓๐,๐๐๐ กองคลัง อยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ รัฐบาลได้มีประกาศขอความ
ร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนงดการจัด
กิจกรรมรวมคนจ านวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ เช่น การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม 

การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกกรรมและการท่องเที่ยว 

สาธารณสุข ๑. โครงการจัดต้ังขยะในต าบล          ๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
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๓. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ 

ด าเนินการจริง) 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณที่ 

อนุมัติ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
สาธารณสุข 

1.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
3.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์     
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
4.โครงการสืบสานประเพณีขึ้นธาตุน้อย
เดือนเก้า 
5.โครงการอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระ
เกียรติ 
6.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน 
7.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
8.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 

155,000 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑๒๕,๐๐๐ 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

     ๑๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

กองการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข 

ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รัฐบาลได้มี
ประกาศขอความร่วมมือประชาชน
และทุกภาคส่วนงดการจัดกิจกรรมรวม
คนจ านวนมากท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ีอไวรัสโคโรนา 
2019 เช่น การประชุม สัมมนา การ
ฝึกอบรม 
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๓. ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ 

ด าเนินการจริง) 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณที่ 

อนุมัติ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

การบริ หาร จัดการและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

สาธารณสุข 
 
 
การเกษตร 

 ๑.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ 
๒.โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูล
ฝอย 
๓.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
,พระราชเสาวนีย ์
๔.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 

กองสาธารณสุข อยู่ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ หรื อ โรคโควิ ด  ๑๙ 
รัฐบาลได้มีประกาศขอความร่วมมือ
ประชาชนและทุกภาคส่วนงดการจัด
กิจกรรมรวมคนจ านวนมากท่ีมีความ
เส่ียงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ีอไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การ
ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การบริหารจัดการท่ีดี และการจัด

ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบภายใน 

บ ริ ห า ร ง า น
ท่ัวไป 
 
 
อุ ต ส าหก ร ร ม
และการโยธา 
 

๑ .โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ช า ร ะ ภ า ษี
ค่าธรรมเนียมและการอนุญาตต่าง ๆ 
๒.เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้(ค่าK) 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๒๐๐ 

กองคลัง 
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๕. ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยจัดซ้ือ จัดหา (แบบ ผ.๐๓) 
 

ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ชื่อสัญญา/เลขท่ีสัญญา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศระบบอินวอเตอร์  

ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 
ย่ีห้อไซโจเด็นกิ 
จ านวน ๗  ตัว 

๔๓,๔๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๔๓,๔๐๐ ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ 
ร้านชลอแอร์ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘๗๗/๒๕๖๓) 

ส านักปลัด 

๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่ องปรับอากาศ  ชนิดแขวน 
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ย่ีห้อ Focus 
คอยด์เย็น AFT18 R  
คอยด์ร้อน CSE18 R 

๒๘,๔๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๒๘,๔๐๐ ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ 
ร้านชลอแอร์ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘๗๗/๒๕๖๓) 

กองคลัง 

๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่ องปรับอากาศ  ชนิดแขวน 
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ย่ีห้อ Focus 
คอยด์เย็น AFT18 R  
คอยด์ร้อน CSE18 R 

๒๘,๔๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๒๘,๔๐๐ ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ 
ร้านชลอแอร์ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘๗๗/๒๕๖๓) 

กองคลัง 

๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่ องปรับอากาศ  ชนิดแขวน 
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ย่ีห้อ Focus 
คอยด์เย็น AFT18 R  
คอยด์ร้อน CSE18 R 

๒๘,๔๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๒๘,๔๐๐ ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ 
ร้านชลอแอร์ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘๗๗/๒๕๖๓) 

กองคลัง 

๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่ องปรับอากาศ  ชนิดแขวน 
ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทียู ย่ีห้อ Focus 
คอยด์เย็น AK๑๖๐๐  
คอยด์ร้อน CU๓๔TH 

๕๓,๐๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๕๓,๐๐๐ ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ 
ร้านชลอแอร์ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘๗๗/๒๕๖๓) 

ส านักปลัด 
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ชื่อสัญญา/เลขท่ีสัญญา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่ องปรับอากาศ  ชนิดแขวน 

ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทียู ย่ีห้อ Focus 
คอยด์เย็น AK๑๖๐๐  
คอยด์ร้อน CU๓๔TH 

๕๓,๐๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๕๓,๐๐๐ 
 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ 
ร้านชลอแอร์ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘๗๗/๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่ องปรับอากาศ  ชนิดแขวน 
ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทียู ย่ีห้อ Focus 
คอยด์เย็น AK๑๖๐๐  
คอยด์ร้อน CU๓๔TH 

๕๓,๐๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๕๓,๐๐๐ 
 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ 
ร้านชลอแอร์ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘๗๗/๒๕๖๓ 

ส านักปลัด 

๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ ฟังก์ชั่น 
print,scan,fax 
ย่ีห้อ Fuji Xero DPCM๓๑๕Z 

๑๕,๐๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๑๕,๐๐๐ ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๔๙/๒๕๖๓ 
หจก.ตากคอมพิวเตอร์ 
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๔๗๑/๒๕๖๓) 

กองคลัง 

๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถังหมึกเลเซอร์ ฟังก์ชั่น 
print , scan,wifi  
ย่ีห้อ Canon G๔๐๑๐ 

๘,๐๐๐ 
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

๘,๐๐๐ ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๖๓/๒๕๖๓ 
หจก.ตากคอมพิวเตอร์ 
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
(ฎ.๕๕๗/๒๕๖๓) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนบนกระจก
กลางทึบ ขนาด(กว้ างxลึกxสูง) 
๑๒๑.๘w*๔๕.๗D*๑๘๓H cm มี ๓ 
ชิ้นแยก ประกอบด้วยตู้ด้านบนเป็น
บานเลื่อนกระจกภายใน ทึบ มี ๒ 
แผ่นชั้น พร้อมฐานรองตู้ (ขนาด 
๔๑D*๑๐H cm.) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ 
ร้านวลัยพรพาณิชย์ 
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘๔๕/๒๕๖๓) 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ชื่อสัญญา/เลขท่ีสัญญา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
รถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,๐๐๐ 

(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 
991,3๐๐ 

 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/๒๕๖4 
บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์  จ ากัด 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
(ฎ.346/๒๕๖4 

กองสาธารณสุข 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา วัสดุกีฬา 60,๐๐๐ 
 

๕6,479 
 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑23/๒๕๖๓ 
ร้านวลัยพรพาณิชย์ 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘97/๒๕๖๓ 

กองการศึกษา 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,๐๐๐ 
 

49,880 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3๙/๒๕๖๓ 
หจก.ตากคอมพิวเตอร์ 
ลงวันที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
(ฎ.431/๒๕๖๓) 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 61/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ 17เมษายน ๒๕๖๓ 
(ฎ.558/๒๕๖๓) 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 69/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.639/๒๕๖๓) 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 131/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๓ 
(ฎ.1016/๒๕๖๓) 

กองช่าง 
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมายท่ีด าเนินการจริง  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ 

งบประมาณท่ี 
ด าเนินการจริง 

ชื่อสัญญา/เลขท่ีสัญญา  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
14 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,๐๐๐ 

 
79,550 

 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/๒๕๖4 
บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์  จ ากัด 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
(ฎ.346/๒๕๖4 

กองสาธารณสุข 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา วัสดุกีฬา 60,๐๐๐ 
 

๕6,479 
 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๑23/๒๕๖๓ 
ร้านวลัยพรพาณิชย์ 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.๘97/๒๕๖๓ 

กองการศึกษา 

13 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,๐๐๐ 
 

49,880 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3๙/๒๕๖๓ 
หจก.ตากคอมพิวเตอร์ 
ลงวันที่ ๒6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
(ฎ.431/๒๕๖๓) 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 61/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ 17เมษายน ๒๕๖๓ 
(ฎ.558/๒๕๖๓) 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 69/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.639/๒๕๖๓) 
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 131/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๓ 
(ฎ.1016/๒๕๖๓) 

กองช่าง 

14 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๘0,๐๐๐ 
 

79,550 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 110/๒๕๖๓ 
หจก.ตากคอมพิวเตอร์ 
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
(ฎ.861/๒๕๖๓) 

กองช่าง 

รวม 1,428,259   
 



 

 

www.abt-taktok.go.th| รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 58 

 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 

๓.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง และแก้ไข เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีจ านวนโครงการท้ังส้ิน 244 โครงการ 
น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน 122 โครงการ รวมโอน
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ คิดเป็นร้อยละ 72.48 แสดงให้เห็นว่าความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับโครงการท้ังหมด เนื่องจากโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีท่ีมาจากการประชาคมหมู่บ้าน จากส่วนราชการภายในและจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น จึงท าให้มี
โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีจ านวนมาก แต่ได้รับการพิจารณาบรรจุใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวนน้อย เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั้น 
การคัดเลือกโครงการจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงความส าคัญและจ าเป็นของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการน าไปสู่
การปฏิบัติและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   ได้
ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ฯลฯ เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การประเมินผลใน
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 1 – 3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 
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ค าช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว   
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

ประเดน็การประเมิน 
มี ไม่มี 

การด าเนนิงาน การด าเนนิงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน 

พัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 

ท้องถ่ิน 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   อ าเภอบ้านตาก   จังหวัดตาก 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี  

(1)  ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)   (3)  ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
(2)  ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม)   (4)  ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

114 133,653,000 54 28,687,000 110 138,578,000 71 70,397,000 53 47,320,000 

การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

11 800,000 14 1,060,000 11 1,234,000 5 550,000 4 450,000 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 68 6,521,950 66 8,475,950 71 7,139,950 66 7,541,950 62 5,941,950 

การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14 1,455,000 11 955,000 14 1,515,000 10 925,000 10 925,000 

การบริหารจัดการบ้านเมือง   
ที่ดี  ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

38 4,145,000 33 2,131,000 38 2,705,000 31 1,985,000 31 1,985,000 

รวม 245 146,578,950 178 47,558,950 244 151,171,950 183 81,398,950 166 56,621,950 

หมายเหตุ :  รวมจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–๒๕65) ท้ังแก้ไข เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 28.18 - - - - - - - - 110 100 
2.การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

2 18.18 - - - - - - - - 11 100 

3.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 68 95.77 - - - - - - - - 71 100 
4 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 7.14 - - - - - - - - 14 100 

5.การบริหารจัดการบ้านเมือง   ที่ดี  ด้าน
การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

20 52.63 - - - - - - - -     38 100 

รวม 122 50.00 - - - - - - - - 244 100 
 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563  

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - ๘,๓๘๗,๘๓๓.00 37.21 ๘,๓๘๗,๘๓๓.00 37.21 
2.การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

๔๐,๐๐๐.00 
 

0.17 - - ๔๐,๐๐๐.00 
 

0.17 

3.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต           9,006,674 39.96 - -    9,006,674.00 39.96 
4 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖๙,๔๐๐ 0.30 - - ๖๙,๔๐๐.00 0.30 

5.การบริหารจัดการบ้านเมือง   ที่ดี  ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

5,034,580.68 22.33 - - 5,034,580.68 22.33 

รวม 14,150,654.68 62.78 ๘,๓๘๗,๘๓๓.00 37.21 22,538,487.68 100 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
6. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประจ าปี 2563 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ อยู่ในระหวา่ง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ 
เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงปุ๋ย  
หมู่ที่  2  บ้านหินโค้ว-หมู่ที่3  บ้านหนองงิ้ว 

 - - 1,430,000 1,430,000 

2. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  สาย
ท้ายบ้าน 

 - - 2,698,000 2,698,000 

3. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ปรับปรุงอาคาร 
ศพอส.)  หมู่ที่5  ต าบลตากตก 

 - - 894,321 894,321 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่3  - - 888,000 888,000 
5. โครงการขุดลอกสระหนองงิ้วเหนือ  หมู่ที่3   
ต าบลตากตก 

 - - 4,460,000 4,460,000 

6. โครงการขุดลอกล าห้วยตาก  หมู่ที่ 10  - - 460,000 460,000 
7. โครงการขุดลอกคลองน้ าดิบ  หมู่ที่ 6 - หมู่ที7่  - - 192,000 192,000 
8. โครงการขุดลอกคลองน้ าดิบ  หมู่ที่ 5 – หมู่ที6่  - - 380,000 380,000 
9. โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารขยะรีไซเคิลระดับต าบล  - - 217,000 217,000 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที2่-หมู่ที่3 
 - - 276,000 276,000 

รวม 11,895,321 11,895,321 
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7. โครงการท่ีได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2563 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ อยู่ในระหวา่ง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ 
เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3  
ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 205,000 205,000 

2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  
ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 250,000 250,000 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 199,000 199,000 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   
ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 210,000 210,000 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
ซอยศาลเจ้า(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 250,000 250,000 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
สายไร่นายวันชัย  (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 177,000 177,000 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
สายสวนเกษตร  ซอย3  (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 57,000 57,000 
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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ อยู่ในระหวา่ง ยังไม่ได้ งบประมาณ งบประมาณ 
เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ ที่เบิกจ่ายไป 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  11  
ซอยตาเขียน  (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 83,000 83,000 

9. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 61,000 61,000 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  6  
ต าบลตากตก  (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 159,000 159,000 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  11  
ซอยสง่า  (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 338,000 338,000 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่  11  
ซอยยายเพียร  (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 101,000 101,000 

13. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่
5  , หมู่ที่  8  หมู่ที่  11  (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562) 

 - - 141,000 141,000 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5  
สายปางควาย   

 - - 496,000 496,000 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7  
สายไร่นายเนียน   

 - - 397,000 397,000 

16. โครงปักหลักรอป้องกันตลิ่งพัง  หมู่ที่  10  ต าบล
ตากตก 

 - - 339,000 339,000 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10   
ต าบลตากตก 

 - - 59,000 59,000 

รวม 3,522,000 3,522,000 
 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. จ านวนงบประมาณมีน้อยและจ ากัด แต่โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ทุกโครงการ ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการวัดผลส าเร็จผลการด าเนินงาน 
๒. อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการในบางเรื่องได้ 
๓. การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจ

มีความล่าช้าเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ เช่น สภาวะส่ิงแวดล้อม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ  
๔. การต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการ

มากเกินไป ท าให้ต้องมีการโอนเพิ่ม โอนลด  
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ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
2. วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน      ธันวาคม  2563 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2563 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 110 31 
2. การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 11 2 
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 71 68 
4. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 1 

  5.การบริหารจัดการท่ีดีและการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบภายใน 

38 20 

รวม 149 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ แบบรายงานท่ีใช้มีดังนี้ 
 
 
 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลักจากส้ินปีงบประมาณ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกได้ขอความร่วมมือจากก านันและผู้ใหญ่บ้าน ให้
ด าเนินการส ารวจข้อมูลตามแบบสอบถาม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลตากตกท้ัง 11 หมู่บ้าน 
จ านวน 200 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 180 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 น าแบบสอบถามตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วน น าไปวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการติดตามและประเมินผลโดยใช้วิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ ดังนี้ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป (ปรากฏดังตารางท่ี 1-4) 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 71 39.44% 
หญิง 109 60.56% 

รวม 180 100% 
จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 60.56  
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 20 11.11% 
20-30 ปี 28 15.55% 
31-40 ปี 36 20.00% 
41-50 ปี 41 22.78% 
51-60 ปี 44 24.45% 
มากกว่า 60 ปี 11 6.11% 

รวม 180 100% 
 

แบบที ่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตากตกในภาพรวม 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.45 รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78  

 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 92 51.11% 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 56 31.11% 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 17 9.45% 
ปริญญาตร ี 15 8.33% 
สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
อื่นๆ - - 

รวม 180 100% 
จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 92 คน       

คิดเป็นร้อยละ 51.11 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11  
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ 4 2.22% 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 15 8.33% 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 15 8.33% 
รับจ้าง 16 8.89% 
นักเรียนนักศึกษา 16 8.89% 
เกษตรกร 114 63.34% 
อื่นๆ - - 

รวม 180 100% 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.34 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างและนักเรียนนักศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89  
 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล น าผลคะแนนของระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งในภาพรวมที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามสูตร ดังนี้ 
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ช่วงช้ัน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 
  จ านวนระดับ 
 = (3 – 1) 
      3 
 = 0.67 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้ 
มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนนเท่ากับ 3 
มีความพึงพอใจ  ระดับคะแนนเท่ากับ 2 
ไม่พอใจ  ระดับคะแนนเท่ากับ 1 

 น ามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยคะแนนเฉล่ียน ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ 
ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.36 – 3.00    หมายถึง ระดับพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.68 – 2.35    หมายถึง ระดับพอใจ 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.67    หมายถึง ระดับไม่พอใจ  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ปรากฏดังตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

x  
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 37.22 57.22 5.56 2.32 พอใจ 
2) มีการประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 37.78 60.00 2.22 2.36 พอใจมาก 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กจิกรรม 27.22 69.44 3.33 2.21 พอใจ 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 38.89 59.44 1.67 2.36 พอใจมาก 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 31.67 64.44 3.89 2.24 พอใจ 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30.00 63.33 6.67 2.17 พอใจ 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 36.67 60.56 2.78 2.31 พอใจ 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 34.44 62.78 2.78 2.29 พอใจ 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 32.22 58.89 8.89 2.14 พอใจ 

ภาพรวม 34.01 61.79 4.20 2.30 พอใจ 
 

จากตารางท่ี 5 ประชาชนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 180 คน มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกในภาพรวมระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 34.01 ระดับพอใจ คิดเป็น   
ร้อยละ 61.79 ระดับไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.20 สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
พอใจ เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอนกระบวนการพัฒนาจะเห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากในประเด็นมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมและมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ รองลงมาเป็นประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม  
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ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลักจากส้ินปีงบประมาณ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ครั้งนี้ได้ก าหนดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วน   
ต าบลตากตก  จ านวน 180 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏดังตารางท่ี 1-4 ของ
แบบสอบถาม 3/2 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยเครื่องมือของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ก าหนดเกณฑ์ในการตอบด้วยวิธีให้ค่าน้ าหนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับคะแนน 8.01 – 10.00 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนน 6.01 – 8.00 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน 4.01 – 6.00 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อย  ระดับคะแนน 2.01 – 4.00 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ระดับคะแนน 0.00 – 2.00 คะแนน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.54 มากท่ีสุด 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.51 มากท่ีสุด 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.42 มากท่ีสุด 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.56 มากท่ีสุด 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.47 มากท่ีสุด 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.56 มากท่ีสุด 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.48 มากท่ีสุด 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.56 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 8.51 มากที่สุด 
 
 

แบบที ่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตากตกในแต่ละยทุธศาสตร ์
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ความพึงพอใจในประเด็นมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดและประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มาก
ท่ีสุด 8.56 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.54 
คะแนน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.51 คะแนน 

สรุป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินใน
ภาพรวมได้คะแนน 8.51 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.67 มากท่ีสุด 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.54 มากท่ีสุด 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.51 มากท่ีสุด 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.58 มากท่ีสุด 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.47 มากท่ีสุด 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.66 มากท่ีสุด 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.60 มากท่ีสุด 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.56 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 8.57 มากที่สุด 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีความพึงพอใจในประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด 
8.67 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.66 คะแนน และประเด็น
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 คะแนน  

สรุป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.57 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.53 มากท่ีสุด 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.35 มากท่ีสุด 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.40 มากท่ีสุด 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.43 มากท่ีสุด 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.41 มากท่ีสุด 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.40 มากท่ีสุด 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.42 มากท่ีสุด 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.44 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 8.42 มากที่สุด 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในประเด็นมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมากท่ีสุด 8.53 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.44 คะแนน และประเด็นมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.43 คะแนน 

สรุป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้
คะแนน 8.42 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.63 มากท่ีสุด 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.57 มากท่ีสุด 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.60 มากท่ีสุด 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.71 มากท่ีสุด 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.58 มากท่ีสุด 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.65 มากท่ีสุด 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.59 มากท่ีสุด 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.58 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 8.61 มากที่สุด 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีความ
พึงพอใจในประเด็นมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบมากท่ีสุด 8.71 
คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.65 คะแนน และประเด็นมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.63 คะแนน 

สรุป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  คะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการ
ประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.61 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารจัดการที่ดีและการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบภายใน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม 10 คะแนน ) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.46 มากท่ีสุด 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.39 มากท่ีสุด 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.42 มากท่ีสุด 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.56 มากท่ีสุด 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.37 มากท่ีสุด 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.53 มากท่ีสุด 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 8.41 มากท่ีสุด 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.43 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 8.45 มากที่สุด 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการท่ีดี
และการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบภายใน  พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีความพึงพอใจในประเด็นมีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบมากท่ีสุด 8.56 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.53 
คะแนน และประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.46 คะแนน 

สรุป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
บริหารจัดการท่ีดีและการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบภายใน  คะแนนประเมินความพึงพอใจ จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนน 8.45 คะแนน อยู่ในระดับความ     พึงพอใจมาก
ท่ีสุด 
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3.3 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3.3.1 สรปุคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ในการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก   ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้ 

 
ประเดน็การพิจารณา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 19.73 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.64 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 54.00 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 9.18 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 8.55 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8.55 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4.64 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 4.73 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.36 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.73 
    3.8 แผนงาน (5) 4.55 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.73 

รวม ๑๐๐ 92.36 
 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลตากตก  พบว่า ระดับคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 92.36 โดยมีรายละเอยีดแต่ละประเด็นดังนี้ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง
น้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

19.73 
2.86 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ     

(2) 2 

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  

(2) 2 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.95 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.91 

2. การวิ เคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

18.64 
4.82 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.64 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณ ี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 3 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.82 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3) 2.55 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิ เคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.82 

3. ยุทธศาสตร์     
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

54 
9.18 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 8.55 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 8.55 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.64 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) 4.73 

3.6 เป้าประสงคข์องแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีชัดเจน 

(5) 4.36 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.73 

3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงหรือแนวทางการพัฒนาที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ พัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.55 

 3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.73 

รวมคะแนน ๑๐๐ 92.36 
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3.3.2 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก  ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้ 

 
ประเดน็การพิจารณา คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 9.45 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.45 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.55 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.91 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 54.27 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 4.64 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.73 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4.55 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.45 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(5) 4.45 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 3.91 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.64 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 4.55 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.64 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.55 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 4.55 
5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 4.64 

รวมคะแนน ๑๐๐ 89.64 
 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลตากตก  พบว่า  ระดับคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 89.64 โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 9.45 

2. การประเมินผลการน าแผน 
พัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 8.45 

3. การประเมินผลการน าแผน 
พัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุ ประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วน ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Quantitative) 

10 8.55 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8.91 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 60 54.27 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 

โครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5) 4.73 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.73 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน 
ว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่ม 
เป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.55 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 
ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)  การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5) 4.36 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผล สัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.45 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิ ง น วั ต ก ร รม  (2 )  เ ป ลี่ ย นจ า กก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ นป ร ะ เทศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้ว ต่อยอดความไ ด้ เปรียบ เชิ ง เปรี ยบเทียบ เช่ น ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3.91 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผน 
พัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หน่ึง
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออก
จากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 4.64 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่ นคง มั่ งคั่ ง 
ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 4.55 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)  

(5) 4.64 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 4.55 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.55 

5.12 ผลที่ คาดว่ าไ ด้รั บ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่ง
ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.64 

 รวมคะแนนท่ีได้ ๑๐๐ 89.64 
 



 

 

www.abt-taktok.go.th| รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 80 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการติดตามและข้อเสนอแนะ 

 

1. ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- โครงการท่ีบรรจุในแผน    จ านวน  244  โครงการ 
- บรรจุในข้อบัญญัติ+โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  122  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ 50.00     

 ผลการเบิกจ่าย 
- โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ+โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  122  โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ     จ านวน   101  โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ  82.78 
 

2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   ขอเสนอความเห็น
ท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุ งแก้ไขการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก  ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งในปีต่อไป ดังนี้ 

๑. สัดส่วนงบประมาณต่อภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ียังไม่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างท่ัวถึง ดังนั้น ในการจัดสรรงบประมาณ
ควรให้ครอบคลุมงาน/โครงการตามภาระหน้าท่ีให้ครบทุกด้านโดยเฉพาะโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๒. ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ ดังนั้น แต่ละส่วนราชการภายในท่ีจะด าเนินงาน
โครงการ ควรมีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานในการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการทุกครั้ง และสรุปผลการ
ด าเนินงานหลังจากโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการ แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะผู้บริหาร เพื่อ
จะได้ทราบผลว่าแต่ละโครงการท่ีได้ท าไปมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โครงการใดควร
ด าเนินการต่อไป โครงการใดต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และโครงการใดควรจะยุติโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินโครงการในปีถัดไป 
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๓. การน าปัญหาความต้องการของประชาชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจ านวนมาก แต่งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น ควรจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของ 
โครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนก้าวเดินไปพร้อมกันและไม่เน้น
ด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ เน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากท่ีสุด  

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   ควรจะด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีได้ต้ังงบประมาณไว้ให้
มากกว่านี้ และควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้นๆ หากไม่สามารถด าเนินการ
เนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจ เมื่อประชาชนเข้าใจก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกดีขึ้น 

๕. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง 




