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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี
เพื่อให้เป็ นไประเบี ยบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก จึงได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตากตก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตาบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
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ส่วนที่ 1
การบทนา
การจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอานาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้น ฐาน
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี ทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น

1

๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให่มีความ
กระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติ มีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิ บัติประสบ
ผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญ หาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้ เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้ ว ได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทาให้ ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้ น ตอนที่ ๑
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
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ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทาแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้ าวัน นับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็ นดังกล่ าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)

3
2

ขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตากตก ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตากตก โดยอาศั ย หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง
การบรรจุ โ ครงการในแผนพัฒ นาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
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(๔) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน
การรณรงค์ และ ป้ องกั น ยาเสพติ ด การกี ฬาและการออกกาลั ง กาย การส่ ง เสริ ม อนุรั กษ์ ฟื้น ฟู กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพ
ที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้า การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ การกาจัดและบาบัดมลพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(๕) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล
ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่ ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกาหนด
วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ก าหนดห้ ว งเวลาในการติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
๒ ประการ ดังนี้
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
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(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็น
รายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่ องมือ อุป กรณ์ สิ่ งที่ใช้เป็นสื่ อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา
เป็ น แบบสอบถาม แบบวัด คุณภาพแผน แบบติ ดตามและประเมิน ผลโครงการส าหรับ แผนพัฒ นาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
ตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนาข้อมูล
มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ
ดาเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
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การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
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ส่วนที่ ๒
การพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา
กาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
วิสัยทัศน์
“ตากตกน่าอยู่ เศณษฐกิจพอเพียง ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวยั่งยืน การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
พันธกิจ
1) พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการวางระบบผังเมืองของเข้าถึงบริการได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร พัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์และการพัฒนา คุณ
กาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมด้านนันทนาการ
3) ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน
5) ปลูกจิตสานึกและสร้างบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่ประชาชน
6)พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก
7)พัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
1) ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่เพีย/ผอ การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว เอื้ออานวย
ต่อการดารงชีพของประชาชน และจัดการด้านผังเมืองของท้องถิ่น
2) คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
3) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มันคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
9) จัดการศึกษาชั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
5) ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดี
6) มีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเพียงพอ
7) ชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม
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8) มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
9) ประชาชนมีจิตสานึกในการ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
11) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
12) ประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ยุทศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 งานด้านคมนาคมและขนส่ง
1.2 งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
1.3 งานด้านพังเมืองและควบคุมอาคาร
2. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการม่องเที่ยว
2.1 งานด้านสงเสริมการลงทุน
2.2 งานด้านส่งเสริมการเกษตร
2.3 งานด้านพานิชยกรรม
2.4 งานด้านการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพชีวิต
3.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ
3.2 งานด้านการศึกษา
3.3 งานด้านสวัสดิการสังคม
3.4 งานด้านการสาธารณสุข
3.5 งานด้านสิทธิมนุษยชน
3.6 งานด้านกีฬาและนั้นทนาการ
3.7 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.8 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
3.9 ทานุบารุงศาสนาอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาป่าและน้า
4.2 งานด้านขยะมูลฝอย
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียนร้อย
5.1 งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน
5.2 งานด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.3 งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
5.4 งานด้านยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
5.5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.6 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.7 งานด้านยาเสพติด
การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน อันได้แก่การจัดทาแผนชุมชน การ
จัดทาประชาคมหมู้บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาและบรรจุแผนพัฒนา กว่าคือ องค์การบริหารส่วนตาบลตากตกใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทา
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี/เพิ่มเติม
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากตก
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตากตก คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตากตก ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สาหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่กาหนดขึ้น ชึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่ าวเป็ น ได้ทั้ งข้อ มูล เชิงปริ มาณ และเชิงคุ ณภาพ มี ความจาเป็น และส าคั ญในการนามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนา
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไป
วิเคราะห์สถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลตากตก ประจาปีง บประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 คือการประเมินเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตาม
และประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทา
การประเมินทุกๆครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลตากตก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ที่สอดคล้องกับ

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ศักยภาพของท้องถิ่น
มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา
มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
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การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตากตก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ตารางที่ 1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
276
220,523,300
2. ด้านการพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม
41
3,714,000
และการท่องเที่ยว
3. การส่งเสริมสุขภาพชีวิต
344
35,889,800
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
52
5,370,000
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและด้านการจัดระเบียบ
190
15,845,840
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียนร้อย
รวม
904
281,342,940
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2560 – 2562)
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
276
220,523,300
2. ด้านการพัฒนาการวางแผน
41
3,714,000
ส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
3. การส่งเสริมสุขภาพชีวิต
344
35,889,800
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
52
5,370,000
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่
190
15,845,840
ดีและด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียน
ร้อย
รวม
904
281,342,940
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ตารางที่ 3 จานวนโครงการและงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน
โครงการ
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
ดาเนินการ

1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

11

7.63

2,703,000

10.38

กองช่าง

รวม

11

7.63

2,703,000

10.38

กองช่าง

2

18.18

33,540

0.12

สานักปลัด

2

18.18

33,540

0.12

สานักปลัด

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

1.13

36,360

0.13

สานักปลัด

3.2 แผนงานการศึกษา

8

9.09

3,091,132.38

11.87

กองการศึกษา

2

2.27

22,200

0.08

กอง
สาธารณสุข

3.4แผนงานสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชน

7

7.95

146,000

0.56

กองสวัสดิการ

3 . 5 แ ผ น ง า น สั ง ค ม
สงเคราะห์

4

4.54

5,450,800

20.94

กองสวัสดิการ

3.6แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

6

6.81

567,036

2.17

กองสวัสดิการ

รวม

28

31.81

9,313,531.38

35.77

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จานวนงบประมาณ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้า นการพัฒ นาการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุน
พ า นิ ช ย ก ร ร ม แล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว
2.1 แผนงานการเกษตร
รวม
3. การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ชีวิต

3.3 แผนงานสาธารณสุข

4.

การพั ฒ นาด้ า น

15

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.1แผนงานเคหะและ
ชุมชน

4

28.57

824,190

3.16

กองช่าง

4.2 แผนงานการเกษตร

1

7.14

5,000

0.01

สานักปลัด

5

35.71

829,190

3.18

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

2.04

42,135

0.16

สานักปลัด

รวม

1

2.04

42,135

0.16

สานักปลัด

รวมทั้งสิ้น

47

15.35

12,921,396.38

49.64

รวม
5. การพั ฒ นาด้ า นการ
บริหารจัดการที่ดีและด้าน
การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียนร้อย
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ตาราง 4 สรุปการดาเนินการโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


1

ก่อสร้างถนน คสล.ท้ายบ้าน หมู่ที่ 1

2

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1

3

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสานักสงฆ์ หมู่ที่ 2



4

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2



5

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3



6

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3



7

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4



8

ก่อสร้างรางระบายน้า



9

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5



10

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปางควาย หมู่ที่ 5



11

โครงการก่อสร้างตลาด



12

ก่อสร้างถนน คสล.เส้นน้าดิบ หมู่ที่ 6

13

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6

14

ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง หมู่ที่ 7

15

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7

16

ก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 8

17

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8

18

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9



19

ปักหลักรอผนังกั้นน้าห้วยตาก หมู่ที่ 9 จุดที่ 1
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20

ปักหลักรอผนังกั้นน้าห้วยตาก หมู่ที่ 9 จุดที่ 2



21

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10



22

ปักหลักรอผนังกั้นน้าห้วยตาก หมู่ที่ 8 - 10 จุด
ที่ 1



23

ปักหลักรอผนังกั้นน้าห้วยตาก หมู่ที่ 8 - 10 จุด
ที่ 2



24

ก่อสร้างถนนคสล. สายไร่ดินสอพอง หมู่ที่ 11

25

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11

26

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 7



27

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน






2. ด้านการพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

1

โครงการสนับสนุนศูฯย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร



2

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ,พระราช
เสาวนีย์



3. การส่งเสริมสุขภาพชีวิต

1

ค่าใช้จ่ายการดาเนินกิจกรรมของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน



2

โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ



3

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



4

โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็ก
และเยาวชนตาบลตากตก (English camp)



5

อุดหนุนอาหารเสริมนม สังกัด สพฐ จานวน 4
โรงเรียน
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6

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สพฐ จานวน 4
โรงเรียน



7

โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)



8

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า



9

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลตากตก



10

โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรการเกษตรและ
วิสาหกิจชุมชน



11

โครงการผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมี
ความสุข



12

โครงการครอบครัวอบอุ่น



13

โครงการวัยใสใส่ใจทาดี



14

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน



15

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการทาง
สังคม



16

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน



17

อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอบ้านตาก



18

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก




19

อุดหนุนโครงการส่งเสริมนันทนาการ
ศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง อาเภอบ้าน
ตาก

20

อุดหนุนโครงการรวมพลังเฝ้าระวังยาเสพติด
อาเภอบ้านตาก



21

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตาบล/อาเภอ/
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จังหวัด
22

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์



23

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม



24

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสารประเพณีขึ้นธาตุ
น้อยเดือนเก้า



25

ค่าใช้จ่ายจัดงานประเพณี/กิจกรรมทางศาสนา



26

ค่าใช้จ่ายในการอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระ
เกียรติ

27

โครงการปิวาสกรรม

28

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
พื้นบ้าน

29

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย



30

อุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นและวัน
สาคัญของชาติ



31

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ



32

เบี้ยยังชีพผู้พิการ



33

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์







4. การพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1

โครงการปรับปรุงภูมอทัศน์ตาบลตากตก



2

โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ



3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร



4

โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน
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5

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบ้านตาก
โครงการสนับสนุนป้องกันฟี้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ่อขยะ

7

โครงการล้อมรั้วรอบบริเวณบ่อขยะตาบล





5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียนร้อย


1

โครงการ อบต.พบประชน

2

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น

3

กิจกรรมรวมพลังสร้างความปองดองสมานฉันท์



4

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
และชุมชน




5

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การชาระภาษี ค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต
ต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 2561

6

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่



7

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์



8

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันยา
เสพติด



9

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร)
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ตาราง 5 สรุปการดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม 2561)
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ

ดาเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
1

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา



2

เครื่องมีเดียโปรเจ็คเตอร์



3

โต๊ะทางาน สีเทา ขนาด 120 x 60 x 75
จานวน 3 ตัว



4

เก้าอี้ พนักพิงสีดา เบาะปรับ หมุนได้ มีล้อเลื่อน
จานวน 3 ตัว



- งานบริหารงานคลัง
1

ตู้เอกสารบานเลื่อน บนเป็นกระจก ด้านทึบ
จานวน 2 หลัง



แผนงานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา



แผนงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข
1
2

เครื่องบีบอัดก้อนพลาสติก



รถยนต์บรรทุกขยะ



งานเคหะและชุมชน
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
22

1

ล้อวัดระยะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 32
ซม.
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ตารางที่ 6 ผลการดาเนินงาน(ความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

งบประมา งบประมา
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ณ
ณ
ตั้งไว้
ที่ใช้
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ปริมาณงานลงดินลูกรังไม่น้อย 200,000 200,000
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ กว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร
1
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ปริ ม าณงาน ขนาดกว้ า ง 4
3
เมตร ยาว 310 เมตร หนา
0.15 เมตร
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ปริ มาณงานลงดิ นลู ก
รั ง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ จานวน 1,880 ลูกบาศก์เมตร
3
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ปริ มาณงานลงดิ นลู ก
รั ง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ปาง จานวน 1,880 ลูกบาศก์เมตร
ควาย หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างตลาด
ปรับปรุงตลาดประชารัฐชุมชน
คนท้องถิ่น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 2,093 ตารางเมตร

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
(การติดตามและประเมินผล)
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

23 ก.ค. - 6 ก.ย.
61

กองช่าง

400,000 400,000 29 ก.ย. 60 - 29 ต.ค.

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

150,000 150,000 23 ก.พ. - 4 มี.ค.
61

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

150,000 150,000 23 ก.พ. - 4 มี.ค.
61

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

500,000 499,000 16 พ.ค. - 29 มิ.ย.

กองช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

61

61
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่
6
7
8
9
10
11

โครงการ/กิจกรรม
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 6
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 7
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 8
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 8 - 10 จุด ที่ 1
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 8 - 10 จุด ที่ 2
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่
ที่ 11

ผลผลิต

งบประมา
งบประมาณ
ณ
ที่ใช้
ตั้งไว้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
(การติดตามและประเมินผล)

ปริมาณงานลงดินลูกรัง จานวน 150,000
1,880 ลูกบาศก์เมตร

150,000

23 ก.ค. - 6 ก.ย. 61

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปริมาณงานลงดินลูกรัง จานวน 210,000
2,600 ลูกบาศก์เมตร

200,000

21 มี.ค. - 10 เม.ย.
61

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปริมาณงานลงดินลูกรังไม่น้อย 100,000
กว่า 1,250 ลูกบาศก์เมตร

100,000

22 ก.พ. – 19 ก.พ.
61

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปริมาณงานปักหลักรอระยะทาง 240,000
ยาว 50 เมตร

235,000

3 เม.ย. - 3 พ.ค. 61

กองช่าง

ปริมาณงานปักหลักรอระยะทาง 200,000
ยาว 42 เมตร

200,000

3 เม.ย. - 3 พ.ค. 61

กองช่าง

ปริมาณงานลงดินลูกรัง จานวน 250,000
3,100 ลูกบาศก์เมตร

239,000

21 มี.ค. - 10 เม.ย.
61

กองช่าง

ริ ม ตลิ่ ง ไม่ ถู ก น้ ากั ด เซาะ
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัย
ริ ม ตลิ่ ง ไม่ ถู ก น้ ากั ด เซาะ
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัย
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเคหะและชุมชน
ลาดับที่
12

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

โครงการก่อสร้างบล็อกคอน ขนาดปากกว้าง 2.00 x 180,000
เวิร์ส หมู่ที่ 7
2.00 เมตร ยาว 7.00
เมตร

180,000

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

4 ก.พ. - 4 เม.ย. 61

กองช่าง

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรและระบายน้ า
ป้องกันน้าท่วม

27

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร
งบประมา
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต
ณ
ตั้งไว้
1 โครงการสนั บสนุ นศู นย์ ถ่ าย จั ดอบรมให้ ความรู้ 30,000
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สนั บสนุ นหารถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
2 โครงการอั นเนื่ องมาจาก ในเขตพื้นที่ อบต. ตากตก 10,000
พระราชดาริ,พระราชเสาวนีย์

งบประมา
ณ
ที่ใช้
30,000
3,540

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
ก.ค. - ก.ย. 61 สานักปลัด เกษตรกรได้ผลิตผลปริมาณ
มากขึ้นและคุณภาพดี
ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก.ค. - ก.ย. 61 สานักปลัด เพิ่มพื้นที่สีเขียว

28

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แผนงานบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

โครงการสื บสานประเพณี ลอย จั ดกิ จกรรมงานประเพณี
กระทงสาย
ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมงานประเพณีต่างๆ

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย. 61

กองศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ทีใ่ ช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

160,000

153,442

มี.ค. - พ.ค. 61

กองการศึกษา

160,000

153,442

ม.ค. 61

กองการศึกษา

20,000

20,000

พ.ค. - ก.ค. 61

กองการศึกษา

680,248.
38

ก.ค. - ก.ย. 61

กองการศึกษา

1,944,00
0

ต.ค. - ก.ย. 61

กองการศึกษา มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม

80,000

36,360

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

1

โครงการแก้ ไขปั ญหาสั งคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ
ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดกิ จกรรมวั นเด็ ก
แห่งชาติ
โครงการส่ งเสริ มทั กษะด้ านภาษาสู่
อาเซียนเด็กและเยาวชนตาบลตากตก
(English camp)

จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจาปี
จานวน 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจาปี
จานวน 1 ครั้ง
อบรม/จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง

2
3

4
5

อุ ดหนุ นอาหารเสริ มนม สั งกั ด สพฐ สนั บสนุ นงบประมาณอาหาร 940,855
จานวน 4 โรงเรียน
เสริม (นม) โรงเรียนจานวน 4
โรงเรียน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จานวน สนั บสนุ นงบประมาณอาหาร 1,964,00
4 โรงเรียน
กลางวัน จานวน 4 แห่ง
0

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
(การติดตามและประเมินผล)
เด็กและเยาวชนมีความกล้า
ที่จะแสดงออก
เด็กและเยาวชนมีความกล้า
ที่จะแสดงออก
เด็กและเยาวชนตาบลตาก
ตกมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
เ ด็ ก นั ก เ รี ย น มี สุ ข ภ า พ
ร่างกายแข็งแรงสมบบูรณ์

29

6

โครงการวัยใสใส่ใจทาดี

ครอบครัวชุมชนมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการดูแลเด็กให้
ได้ รั บการพั ฒนาทั้ งทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ สั งคม อารมณ์
และสติปัญญามีสวัสดิภาพ

50,000

50,000

มี.ค. - พ.ค. 61

กองสวัสดิการฯ เยาวชนมีสานึกทีดีและเป็น
เยาวชนที่ดีในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่
7
8

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและ จัดอบรมส่งเสริมสนับสนุน
เยาวชน
เด็กและเยาวชน จานวน 1
ครั้ง
โครงการเข้ าค่ ายอบรมคุ ณธรรม จั ดอบรมเยาวชนระดั บ
จริยธรรม
ตาบล จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

60,000

60,000

มี.ค. - พ.ค. 61

30,000

30,000

เม.ย. - มิ.ย. 61

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
กองสวัสดิการฯ เยาวชนมี ส านึ ก ที่ ดี แ ละ
เป็นเยาวชนที่ดีในสังคม
หน่วย
ดาเนินการ

กองการศึกษา เ ย า ว ช น มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และมีค วามรั ก
สามัคคี

30

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แผนงานสาธาณสุข
ลาดับ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

โครงการพั ฒนาเครื อข่ ายและ สนั บสนุ นชุ มชนให้ มี
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุ ข ศั กยภาพในการควบคุ ม
(อสม.)
และป้องกันโรคติดต่อโดย
เป็ นค่ าด าเนิ นงานต่ างๆ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อสม. ในตาบลตากกตก
1. การพั ฒนาศั กยภาพ
ด้านสาธารณสุขของ อสม.
2. มี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
สาธารณสุ ข ในเรื่ อง
โรคติดต่อต่างๆ
3. มีการจัดบริหารสุขภาพ
เชิงรุกในขุมชน
โครงการรณรงค์ ป้ องกั นและ จัดกิจกรรมออกบริการฉีด
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บ้า ปีละ 2 ครั้ง

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

15,000

15,000

มิ.ย. - ส.ค. 61

10,000

7,200

มื.ค. - เม.ย. 61

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
กองสาธารณสุข อสม. ในเขตตาบลตากตก
ได้รับการสนับสนุนในการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
สาธารณสุข
หน่วย
ดาเนินการ

หมาย
เหตุ

กองสาธารณสุข ปร ะช า ช น ไ ด้ รั บ คว า ม
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับที่
1
2
3

4
5
6

7

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ทีใ่ ช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

โครงการผู้ สู งอายุ อยู่ อย่ างไรให้ จั ดกิ จกรรมตรวจสุ ขภาพ
ปลอดภัยและมีความสุข
ผูส้ ูงอายุ ปีละ 2 ครั้ง
โครงการครอบครัวอบอุ่น
จานวนสมาชิกครอบครัวใน
พื้นที่ 11 หมู่บ้าน
โครงการถ่ ายทอดภู มิ ปั ญญา 1. กลุ่มนักเรียนในเขต อบต.
ผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
ตากตก
2. กลุ่มผู้สูงอายุ

30,000

30,000

ก.ค. - ก.ย. 61

กองสวัสดิการฯ ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรง

30,000

30,000

มี.ค. - พ.ค. 61

กองสวัสดิการฯ ครอบครัวมีความอบอุ่น

30,000

30,000

ก.ค. - ก.ย. 61

อุ ดหนุ นเหล่ ากาชาดอ าเภอ อุดหนุน จานวน 1 แห่ง
บ้านตาก
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
อุดหนุน จานวน 1 แห่ง

6,000

6,000

ธ.ค. 61

10,000

10,000

ธ.ค. 61

10,000

10,000

ส.ค. - ก.ย. 61

กองสวัสดิการฯ เยาวชนและกลุ่ มผู้ สู ง อายุ ไ ด้
ร่ว มกันสื บสานประเพณีของ
ท้ อ งถิ่ น ตามขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีวัฒนธรรม
กิ่งกาชาดอาเภอ ส่ ง เสริ ม ประเพณี วั ฒ นธรรม
บ้านตาก
ท้องถิ่น
เกล่ากาชาด ส่ ง เสริ ม ประเพณี วั ฒ นธรรม
จังหวัดตาก ท้องถิ่น
กองสวัสดิการ ประชาชนที่ ส นใจได้ ใ ช้ เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และครอบครัว

30,000

30,000

ก.พ. 61

โครงการส่ งเสริ มพั ฒนาองค์ กร จัดกิจกรรมที่ประชาชนสนใจ
การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
และได้ ใช้ เวลาว่ างให้ เกิ ด
ประโยชน์ ต่ อตนเองและ
ครอบครัว
อุดหนุนโครงการรวมพลังเฝ้าระวังยา อุดหนุน จานวน 1 แห่ง
เสพติดอาเภอบ้านตาก

อาเภอบ้านตาก เพื่ อลดอัต ราการระบาดของ
ยาเสพติดอาเภอบ้านตาก
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับที่
1
2
3
4

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ส่ งเสริ มและสนั บสนุ น 30,000
30,000
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการทางสังคม ผู้ ด้ อยโอกาสจ านวน 80
ราย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้ สู งอายุ ในต าบลต าบล 4,291,20 4,010,20
ตากตก
0
0
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพเหลือ 1,420,80 1,377,60
คนพิการ
0
0
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ผู้ ป่ วยเอดส์ ในเขต อบต. 54,000
60,000
ตากตก

ก.ค. - ก.ย. 61

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

ต.ค. - ก.ย. 61
ต.ค. - ก.ย. 61
ต.ค. - ก.ย. 61

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
กองสวัสดิการฯ ผู้ ด้ อ ยโอกาสมี อ าชี พ และ
รายได้เสริม
หน่วย
ดาเนินการ

หมายเหตุ

กองสวัสดิการฯ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
กองสวัสดิการฯ คนพิการได้รับการดูแลเอา
ใจใส่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กองสวัสดิการฯ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่
1
2

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ สนับสนุนการแข่งขันกีฬา 250,000
ตาบล/อาเภอ/จังหวัด
ระดั บต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด
ค่าใช้จ่ ายในการจัดกิจกรรมงาน จัดกิจกรรมงานประเพณีปี 100,000

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

285,136

เม.ย. 61

100,000

เม.ย. 61

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
กองการศึกษา ประชาชนมี สุ ข ภาพดี ถ้ ว น
หน้า
หน่วย
ดาเนินการ

กองการศึกษา ประชาชนร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
33

หมายเหตุ

วันสงกรานต์
ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดงานสื บสาร
ประเพณีขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า
ค่ าใช้ จ่ ายจั ดงานประเพณี /
กิจกรรมทางศาสนา

3
4
5

โครงการปิวาสกรรม

ละ 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมงานประเพณี 1 140,000
ครั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการ 20,000
ประกอบกิ จกรรมทาง
ศาสนา
1. ประชาชนในต าบล 15,000
ตากตก
2. จานวน 1 ครั้ง

138,500

พ.ค. - มิ.ย. 61

13,400

มิ.ย. - ส.ค. 61

15,000

ประเพณีท้องถิ่น
กองการศึกษา ประชาชนร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
ประเพณีท้องถิ่น
กองการศึกษา ประชาชนเห็ นความส าคัญ
ของศาสนา

25 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61 กองการศึกษา ประชาชนได้ ร่ ว มกิ จ กรรม
ท า ง ศ า ส น า ไ ด้ สื บ ท อ ด
พระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่
6

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

อุ ดหนุ นกิ จกรรมงานประเพณี งานประเพณี ท้ องถิ่ นและ
ท้องถิ่นและวันสาคัญของชาติ วันสาคัญของชาติ

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้
15,000

15,000

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
ก.พ. 61

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
หมายเหตุ
(การติดตามและประเมินผล)
อาเภอบ้านตาก เป็นการแสดงออกถึงความ
จง รั ก ภั ก ดี ,อ นุ รั กษ์ แล ะ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
หน่วย
ดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาบลตาก ครัวเรือนในเขตพื้ นที่ อบต. 100,000
ตก
ตากตก

235,000

ธ.ค. - เม.ย. 61

2

โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
จานวน 1 ครั้ง

30,000

305,760

มิ.ย. - ส.ค. 61

3

โครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะ ครัวเรือนในเขตพื้ นที่ อบต.
มูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
ตากตก

20,000

13,430

มิ.ย. - ส.ค. 61

หน่วย
ดาเนินการ

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)

หมายเหตุ

กองสาธารณสุขฯ 1. ประชาชนมีความตื่นตัวใน
การคั ด แยกขยะมี พิ ษ ขยะ
เปียก ขยะแห้งก่อนน้ามาทิ้ง
2 . มี ก า ร ก า จั ด ข ย ะ ที่ ถู ก
สุขลักษณะ
3. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
กองสาธารณสุขฯ บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ
แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ความสามารถ
กองสาธารณสุขฯ 1. ประชาชนมีความตื่นตัวใน
การคั ด แยกขยะมี พิ ษ ขยะ
เปียก ขยะแห้งก่อนน้ามาทิ้ง
2 . มี ก า ร ก า จั ด ข ย ะ ที่ ถู ก
สุขลักษณะ
3. ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้

โครงการปรั บปรุ ง/ซ่ อมแซม/ ที่ ท าการองค์ การบริ หาร 300,000
ติดต่อเติมอาคารที่ทาการองค์การ ส่วนตาบลตากตก
บริหารส่วนตาบลตากตก

270,000

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

20 ก.พ. 61

กองช่าง

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
สานักงานมีการปรับปรุงให้
ดี ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การติ ด ต่ อ
ราชการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ จานวน 1 ครั้ง
บ้ านตากโครงการสนั บสนุ น
ป้องกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้
5,000

5,000

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ
ก.พ. 61

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
อาเภอบ้านตาก ประชาชนมีความตระหนัก
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
หน่วย
ดาเนินการ
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หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ อบต. พบประชาชน

ผลผลิต
ประชาชนในเขต อบต. ตาก
ตก ทั้ง 11 หมู่บ้าน

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว้
ที่ใช้
50,000

42,135

ช่วงเวลาที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

มี.ค. 61

สานักปลัด

ผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
(การติดตามและประเมินผล)
เป็นองค์กรที่ทันสมัยพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชน
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หมายเหตุ

ตารางที่ 7 สรุปผลการดาเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์
แผน ปี 2561
การตั้งงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
โครง งบประมาณ
โครง งบประมาณ โครง
งบประมาณ
การ
การ
การ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
144 144,894,200
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
0
0
รวม
144 144,894,200
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน
ส่งเสริมการลุงทุนพานิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
2.1 แผนงานการเกษตร
2
90,000
2.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
5
310,000
ชุมชน
2.3 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
4
450,000
รวม
11
850,000
3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
11
366,950
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3
560,000
3.3 แผนงานการศึกษา
11
2,320,000
3.4 แผนงานสาธารณะสุข
8
325,000
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
10
1,317,000
3.6 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 13
1,510,000
3.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
21
1,280,000
นันทนาการ
3.8 แผนงานการเกษตร
11
565,000
รวม
88
8,843,950
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2
60,000
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
12
1,395,000
4.3 แผนงานการเกษตร
0
0
4.4 แผนงานสาธารณสุข
0
0
รวม
14
1,455,000

26
1
27

8,057,000
100,000
8,157,000

12
0
11

2,7030,000
0
2,703,000

2
0

40,000
0

2
0

33,540
0

0
2

0
40,000

0
2

0
33,540

1

80,000

1

36,360

8
2
3
8
10

3,284,855
35,000
5,766,000
166,000
680,000

8
2
3
7
6

2,937,690.38
22,200
5,447,800
146,000
567,036

0
33

0
10,011,855

0
28

0
7,157,086.38

2
0
5
7

400,000
0
175,000
575,000

4
1
0
5

824,190
5,000
0
829,190
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5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
และด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม

40
4,742,460
9
540,000
49
5,282,460
306 161,325,610

5
3
8
77

225,000
50,000
275,000
19,058,855

1
0
1
48

41,135
0
41,135
10,763,921.38

- โครงการตามแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 306 โครงการ งบประมาณ 161,325,610 บาท
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 จานวน 77 โครงการ งบประมาณ 19,058,855 บาท
- ผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 48 โครงการ งบประมาณ 10,763,921.38 บาท
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ตารางที่ 8 สรุปผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปี พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาการวางแผนส่งเสริมการลุงทุน
พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงานการเกษตร
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและ
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม

โครงการทั้งหมด
(ปี 61)
จานวน
ร้อยละ
144
47.05
11
3.59

โครงการ
ตั้งงบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
27
18.75
2
18.18

โครงการ
ที่สาเร็จ
จานวน
ร้อยละ
12
44.44
2
100

88
14

28.75
4.57

33
7

37.5
50

28
5

84.84
71.42

49

16.01

8

16.32

1

12.5

306

100

77

25.16

48

62.33

โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (77x100)/306 = 25.16
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561
โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ (48x100)/77 = 62.33
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
จานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จานวน 306 โครงการ
ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ.2560 จานวน 77 โครงการ
เป็นโครงการที่ดาเนินการในงบประมาณ 2561 จานวน 48 โครงการ
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย องค์การบริหารส่วนตาบลตากตกจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
2. ด้วยข้อจากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจา ทาให้ไม่สามารถนาโครงการ/กิจกรรมจากแผน
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสาเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจากัดที่ เทศบาลตาบลเชียรใหญ่ประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องทา
ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นน้อยมาก
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มีข้อเสนอแนะ
1. กอง/งาน ที่รั บ ผิ ดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดาเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการนั้น ว่าควรจะดาเนินการต่อไป
หรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี 2561 นอกจากเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบ
ผลการดาเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นาไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดี
ต่อไป
3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจาปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนาแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจานวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา
เพื่อให้การดาเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสาคัญ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็น
รูปธรรม
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
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