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คํานาํ 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขึ้น 1 คณะ มีหน้าที่ กําหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกปี ทั้งน้ี สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ 
  บัดน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  
  ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนร่องกาศขอขอบคุณผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ พนักงานส่วนตําบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และ ผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 
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ส่วนที ่1 
บทนํา 

  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญ และจําเป็นต่อการบริหารงานอย่างย่ิง เน่ืองจากการ
ติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้
หรือไม่ รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีและแผนการดําเนินงานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ี
ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดังน้ันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเคร่ืองมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่อย่างไรซึ่ง“ระบบติดตาม” และ“ระบบประเมินผล” จะเป็นเคร่ืองมือในการนําข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการ
แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดําเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย 
1. ความสําคญัของการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยู่โดยท่ีการติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการ
ดําเนินโครงการปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
กําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  การติดตาม(Monitoring) คือการตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ดําเนินงานการติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรคซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงานหากไม่มีการติดตามแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่
กําหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นการประเมินผล(Evaluation) คือการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการ(On-going Evaluation)หรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว(Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผล
แผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไรนําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 
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2. ประโยชน์ของกํากับติดตามและประเมินผล 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทางดังน้ี 
  1. จัดสรรทรัพยากรสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
  2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วน
ต่างๆว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ผู้บริหารกําหนดไว้หรือไม่ 
  3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเน่ืองจาก
การติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่กําหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 
3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
  3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปีต่อไป 
4. วิธีการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ ประกอบด้วยกระบวนการ
ติดตามและการประเมินผลลัพธ์การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการตรวจสอบในระหว่างดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้หรือไม่เพ่ือให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนท่ีกําหนดไว้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
5. การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน “(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
  ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เพ่ือให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  พ .ศ .2548และที่ แ ก้ ไข เ พ่ิม เ ติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ .2559              
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้ดําเนินการอย่างน้อย
ปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีน้ัน กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 
ทั้งน้ี สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“อาชีพม่ันคง  ชุมชนเข้มแข็ง  สุขภาพแข็งแรง  สืบสานวัฒนธรรม" 

 

พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดให้มีและบํารุงรักษาการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคม และทางระบายนํ้า 

2. จัดให้มีและบํารุงรักษาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  รายได้ ของประชาชน 
4. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
5. ส่งเสริมประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. จัดการ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือต่อการสร้าง 

ชุมชนแข็งแรง 
8. การจัดการ บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า 
9. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 
10. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
11. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
12. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
13. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปา 
14. รักษาความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
15. สังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
16. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
1)ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณปูโภค 
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และนํ้าเพ่ือการเกษตร 
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและการสื่อสาร 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
2.2 แนวทางสง่เสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
3) ยุทธศาสตร์การพฒันาทางด้านการเมือง การปกครอง 
3.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมความรู้  ศักยภาพของบุคลากร  และผู้บริหาร 
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3.2 แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบบราชการ  และการบริการประชาชน 
3.3 แนวทางการพัฒนาวัสดุ/ครุภัณฑ์ในการจัดการของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
3.4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4) ยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคม การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา 
4.1 แนวทางการส่งเสริมด้านสังคม 
4.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4.3 แนวทางการส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
4.4 แนวทางการส่งเสริมอนุรกัษ์และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี 
4.5 แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนา 
5) ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน 
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ 
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตประชาชน 
6) ยุทธศาสตร์การพฒันา อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.3 แนวทางป้องกันตลิ่งพัง 
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ส่วนที่ 3 
สรปุผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2561 

  
แบบที่ 1  การกํากับการจัดแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คําชีแ้จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ 
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยทุธ์ศาสตร์แล้ว  

-------------------------------- 
ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน      องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ   อําเภอสูงเม่น   จงัหวัดแพร่ 

ประเดน็การพฒันา 
มี 

การดาํเนินงาน 
ไม่มี 

การดาํเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ⁄  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ⁄  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ⁄  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ⁄  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ⁄  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

⁄  

ส่วนที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล ⁄  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน ⁄  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นSWOTเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

⁄  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

⁄  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

⁄  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ⁄   
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ⁄   
14. มีการกําหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ⁄   
15. มีการกําหนดยุทธ์ศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของจังหวัด ⁄   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธ์ศาสตร์การพัฒนา ⁄   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ ⁄   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ⁄   
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แบบที่ 2  แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคมหรือไตรมาสท่ี 1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน     องค์การบริหารสว่นตําบลร่องกาศ   อําเภอสูงเม่น   จังหวัดแพร่ 
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
  ไตรมาสที่ 1  ( ตุลาคม - ธันวาคม )   ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม ) 
  ไตรมาสที่ 3  ( เมษายน - มิถุนายน )   ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม - กันยายน ) 
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1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561–2564 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

74 50,796,780 89 33,441,700 93 54,808,042 123 64,836,714 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 13  3,870,500  12 3,650,500 12 4,150,500 13 4,150,500 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้าน
การเมือง การปกครอง 

35  9,206,000  42 4,373,000 36 4,338,000 36 4,338,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
กีฬา 

29  5,694,500  34 3,699,100 29 3,179,100 29 3,179,100 

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 30  2,659,000  27 2,089,000 38 2,089,000 38 2,089,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

28  24,400,000  10 570,000 59 1,948,750 59 1,948,750 

รวม 209 90,626,780 214 47,823,300 267 70,513,392 298 80,542,064 
 
2. จํานวนโครงการทีบ่รรจุอยู่ในข้อบญัญตัิงบประมาณ จํานวน 67 โครงการ งบประมาณ ๒๖,๘๒๘,๒๐๐ บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 15 ๓,๓๔๑,๑๐๐ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 2            130,000  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง 18 ๒,๒๓๐,๖๐๐ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 23 ๑๙,๙๔๔,๐๐๐ 
5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 5 ๕๐๒,๕๐๐ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ๖๘๐,๐๐๐ 

รวม 67 ๒๖,๘๒๘,๒๐๐ 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น ปี2561 

ยุทธศาสตร ์
แผนการดาํเนนิการ  

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ เบกิจ่าย 

จํานวน โครงการ งบประมาณ จํานวน โครงการ งบประมาณ จํานวน โครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

74 50,796,780 15 ๓,๓๔๑,๑๐๐ 12 10,663,586.20 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 13  3,870,500  2 130,000  0 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การ
ปกครอง 

35  9,206,000  18 ๒,๒๓๐,๖๐๐ 8 320,115.92 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และกีฬา 

29  5,694,500  23 ๑๙,๙๔๔,๐๐๐ 8 340,000 
 

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 30  2,659,000  5 ๕๐๒,๕๐๐ 2 328,800 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

28  24,400,000  4 ๖๘๐,๐๐๐ 3 838,133 

รวม 209 96,626,780 67 ๒๖,๘๒๘,๒๐๐ 33 12,490,635.12 
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4. สรปุผลการดาํเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
ทีเ่สร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างการ

ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จํานวนโครงการ 
การเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

12 19.910 - - 3 4.477 - - 2 2.985 17 29.825 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

0 0 - - 2 2.985 - - 0 0 2 3.509 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทางด้านการเมือง การปกครอง 

8 11.940 - - 10 16.417 - - 6 8.955 24 42.105 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และกีฬา 

8 11.940 - - 15 22.388 - - 0 0 0 0 

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 2 2.985 - - 3 4.477 - - 0 0 5 8.772 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 4.477 - - 1 1.492 - - 3 4.477 9 15.789 

รวม 33 51.252 - - 34 52.236 - - 11 16.417 57 100 
 
 



11 
 

แบบที่ 3/1  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
คําชีแ้จง : แบบที่  3/1  เป็นการประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครัง้ ภายใน 
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ   อําเภอสูงเม่น   จังหวัดแพร ่
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   วันที่  20  เมษายน  2561 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  1. จํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์

โครงการทีบ่รรจุ 
ในแผนพฒันา 
ท้องถ่ินสีป่ ี

เฉพาะปี 2561 

โครงการตาม 
แผนดําเนนิงาน 
ประจําปี 2561 

โครงการที ่
ดําเนนิงานใน 

ปงีบประมาณ 2561 
(ครั้งที่ 1 เมษายน) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

74 15 12 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 13 2 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้าน
การเมือง การปกครอง 

35 18 8 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

29 23 8 

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข 30 5 2 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

28 4 3 

รวมทั้งสิน้ 209 67 33 
คดิเปน็ร้อยละของโครงการ 

ทีบ่รรจุในแผนพฒันาสามปปีระจําปี 2561 
32.057 50.746 

 

 2. การจัดทํางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติจํานวน 67 โครงการ งบประมาณ ๒๖,๘๒๘,๒๐๐ บาท โครงการที่ได้
ดําเนินการ  จํานวน 33 โครงการ งบประมาณ 12,490,635.12 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังน้ี 
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ลําดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม แหลง่ที่มา 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญตัิ/โอน/ 
เปลีย่นแปลง 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

ยุทธศาสตรพ์ฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

หมู่ที่ 7 –หมู่ที่ 6  
กว้าง4 ม. ยาว3,920ม.หนา 0.04ม. 

อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

4,856,500 8,811,112 

2 ก่อสร้างถนนลูกรังเ พ่ือการเกษตร
ขนาดผิวจราจร หมู่ที่ 6 
กว้าง  5 ม .ความหนาไม่ น้อยกว่า 
0.30 ม.ความยาวรวม 900 ม.หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ม.พร้อมวาง
ท่อ คสล.ขนาด 0.30 ม.จํานวน 4 จุด 

ข้อบัญญัติ 470,000 469,000 

3 ซ่อมแซมท่อลอดถนนสายเกษตร  
ห มู่ ที่  3  ง า น ว า ง ท่ อ ล อ ด ถ น น
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.จํานวน 6 
ท่อ พร้อมงานดาดคอนกรีตยาวรวมไม่
น้อยกว่า 10 ม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

22,100 21,000 
 

4 ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 2 
จากบ้านนายสม   เทียนทอง ถึง บ่อ
พักเดิม ขนาดกว้าง 0.20 ม.ลึกไม่
น้อยกว่า 0.30 ม.ยาว 123 ม. 

ข้อบัญญัติ 270,000 269,000 
 

5 ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.หมู่ที่ 4 
จากบ้านนางไสว   ใจทิพย์ ถึงบ้าน 
นางอําพร  ศรีประเสริฐ 
กว้าง 0.20 ม.ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 
ม .ยาว  70 ม .พร้อมบ่อพักขนาด 
0.80*0.80 ม.ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 
ม .จํานวน 1 บ่อ  และงานท่อกลม
คอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ท่อน 

ขอ้บัญญัติ 164,000 164,000 
 

6 โครงการสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จาก
บริเวณบ้าน นางวรรณา   ข้ามสาม ถึง
บ้านร้อยโทวีระ แปลงสารขนาดกว้าง 
4 ม.ยาว 35 ม.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
140 ตร.ม. 

ข้อบัญญัติ 68,600 57,000 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่  3 
จากบริเวณสระนํ้าหมู่บ้านถึงบ้านนาย
อดุลย์  สง่าศร ี จํานวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.20 ม.ยาว 10  

ข้อบัญญัติ 52,900 52,000 
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ม.หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2  ขนาดกว้าง  4.20 ม.ยาว 
16  ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 99.20 ตร.ม. 

8 ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 6 
จากบ้าน นางก่ิงทอง   อวนวัง ถึง 
บ้านนางดวงชีวัน   พุศิริ   
ขนาดปากกว้าง 1.20 ม.ลึกไม่น้อย
กว่า 0.30 ม.ยาว 50 ม.พร้อมวางท่อ 
คสล. ขนาด 0.30 ม.จํานวน 8 ท่อน  
และบ่อพักจํานวน 1 ท่อ 

ข้อบัญญัติ 126,400 118,500 
 

9 ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 6 
จากบ้าน นางมณี   วงศ์แก้ว ถึง บ้าน
นายเชาวลิต   ผาทอง 
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.ลึกไม่น้อย
กว่า 0.30 ม.ยาว 113 ม.พร้อมวาง
ท่อ คสล.  จํานวน 1บ่อ 

ข้อบัญญัติ 250,000 234,500 
 

10 ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 2 
จากบ้านนางอําพิน   กลิ่นเนียม ถึง
บ้านนางสุชาดา   พงศ์พุฒิ  
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.ลึกไม่น้อย
กว่า 0.30 ม.ยาว 69  ม. 

ข้อบัญญัติ 159,700 152,500 
 

11 ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 4  
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.ลึกไม่น้อย
กว่า 0.30 ม.ยาว 68 ม.พร้อมบ่อพัก 
คสล. ขนาด 0.80x0.80 ลึกไม่น้อย
กว่า 0.60 ม.จํานวน 1 บ่อ และงาน
ท่อ  คสล .  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 ม.จํานวน 5 ท่อน 

ข้อบัญญัติ  156,000 
 

12 วัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง) ข้อบัญญัติ  158,974.20 
ยุทธศาสตร์การพฒันาทางดา้นการเมือง การปกครอง   

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ร่องกาศ โอนงบประมาณ 115,200 115,000 
14 ปรับปรุงเว็ปไซต์ อบต.ร่องกาศ ข้อบัญญัติ  12,870 
15 ประเมินความประเมินพึงพอใจ อบต.

ร่องกาศ 
ข้อบัญญัติ 20,000 14,000 

16 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด(CCTV)   54,911.92 
17 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับงาน

ประมวลผลแบบที่1 
โอนงบประมาณ 22,000 22,000 

18 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โอนงบประมาณ 7,900 7,900 
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เครื่องพิมพ์ Laser printer 
(43.21.21.05) 

19 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ Laser printer 
(43.21.21.05) 

โอนงบประมาณ 12,200 12,200 

20 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 -ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-
TES824BX ขนาด 8 สายนอก 24 
สายใน 

โอนงบประมาณ 82,000 81,233 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสงัคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา  
21 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 

ปงพร้าว 
ข้อบัญญัติ  8,000 

22 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดตอนิมิตร 

ข้อบัญญัติ  84,000 

23 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
ชุมชนร่องกาศ 

ข้อบัญญัติ  42,000 

24 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
แม่สายดอนทนั 

ข้อบัญญัติ  14,000 

25 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
ร่องกาศใต้ 

ข้อบัญญัติ  16,000 

26 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ร่องกาศ 

ข้อบัญญัติ 166,400 66,000 

27 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโรงเรียนอนุบาล 
อบต.ร่องกาศ 

ข้อบัญญัติ 273,200 80,000 

28 อุดหนุนโรงเรียนวัดตอนิมิตรตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือพัฒนาชีวิต 

ข้อบัญญัติ 30,000 30,000 

ยุทธศาสตร์การสาธารณสขุ    
29 สมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพ

ระดับพ้ืนที่หรือท้องถิ่น อบต.ร่องกาศ 
ข้อบัญญัติ 300,000 300,000 

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกําลัง
กายเต้นแอโรบิค 

ข้อบัญญัติ 20,000 28,800 

ยุทธศาสตร์การพฒันา อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
31 ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณ

ลําเหมืองสาธารณประโยชน์ (โทกโก๊ะ
โก๋) บ้านร่องกาศ หมู่ที ่3  ผนังกันดิน 
0.20 ม.ยาว 6 ม.พร้อมว่างท่อ คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.จํานวน 5 ท่อน
และดาดคอนกรีต 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

469,800 468,000 
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32 ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง (เรียงหิน
ยาแนว)บริเวณลําห้วยแม่สายเลียบ
ทางเข้าฌาปนสถาน บ้านร่องกาศ  
หมู่ที่ 3 กว้าง 12 ม.ยาว 13 ม. 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

289,400 278,000 
 

33 โครงการส่งเสริมการกําจัดขยะโดยมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ข้อบัญญัติ 300,000 92,133 

 



๑๖ 
 

ส่วนที่ 4 
ปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน 

1. สภาพปญัหาและอุปสรรค 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศท่ีมีอยู่อย่างจํากัดสําหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ
ดําเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งน้ี โครงการ/แผนงาน 
ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
  2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ ่   
2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  1. การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไป 
ได้เท่าที่ควร ทําให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ 
ร้อยละของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่า   
  2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นําไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ 
แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
  3. มีความจํากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
3. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
  1. การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคํานึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธ์ิ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นําไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ  และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา  
  3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ 

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


	00 ปกใน
	01 คำนำ
	ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564)pdf
	ส่วนที่ 1 บทนำ
	ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561(รายงานธันวาคม 2561)
	ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

