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คำนำ 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ขอ 29  ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพ่ือให เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่
ไดจากการติดตามใหผูบริหารทองถิ่นทราบ  คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทองถ่ิน  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายใน   สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนำไปใชใหเกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดำเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม และทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะไดนำขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป  

  องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  6  ดาน  ดังนี้     

   ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 
   ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 
 
 ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา    
  ๑. โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณใหดำเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลัง  เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะหการใชจายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ไดตั้งงบประมาณในขอบัญญัติแลว ควรเรงรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกตางไปจากเดิมบาง  โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสำคัญ  
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  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของ
ความพรอมดานพื้นที่ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของทองถ่ินเปนสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอก 
  ๕. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลหัว
หวา ใหมากขึ้น ทั้งกอนการดำเนินโครงการ ระหวางดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดำเนินโครงการขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดำเนินโครงการใหมากขึ้น  
  ๖. ควรมีการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา และมีฐานขอมูลท่ี
เปนปจจุบัน เพ่ือสามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพ่ือนำไปสูแนว
ทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหา
เปนไปอยางรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดำเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยาง
ทั่วถึงดวยวิธีการตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วท่ัวถึง  
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สวนที่ 1  
บทนำ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมี
จุดหมาย    ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น
สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา จึงเปนการติดตาม
ผลที่ใหความสำคัญ ดังนี ้
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไม 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  ๒. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตรวจสอบดู
วาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  ๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน
ภายในตำบลหัวหวา 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ การนำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเม่ือพบจุดแข็งควรเรงดำเนินการ และตองมีความสุขุมรอบคอบใน

การดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ เมื่อพบ

ปญหาและอุปสรรค ควรหาขอมูลท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณนำมาแกไขสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคดวย

ความรอบคอบ เมื่อพบจุดออนควรหยุดและลดทอนปญหาลงใหได และดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น เพ่ือใหเกิด

การพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและยั่งยืน เปนไปตาม

เปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไป

แลววาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล

แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนด

เปนวัตถุประสงคไดดังนี ้

  ๑. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ซึ่งจะชวย

ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  ๒. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผล

การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 

  ๓. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 

การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

  ๕. เพื่อสรางความรับผิดชอบของ ผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก

ระดับขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ท่ีจะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนใน

ตำบลหัวหวา หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 

  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้      

  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
   1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี ้
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือดำเนินการตอไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  
ไดกำหนดการแบงขั้นตอนเพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ดังนี ้
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลที่
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล โดยนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพฒันาทองถ่ิน 
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  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว  แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว  โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ อาจมีหลายลักษณะก็
ได ตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2  และสวนที่ 3  
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา หรือผูเกี่ยวของ หรือผูมี
อำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มี

อำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัว

หวา โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่ งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิด
สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น

รวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนำ

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อบต.หัวหวา 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 
สภาทองถิ่น 

ป ระก าศผลการติ ดต ามแล ะ

ป ระ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให

ประชาชนในหัวหวา ทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแต

วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เส น อ

ความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวัน 

รายงานผล 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ

เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของงประมาณที่ผานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต)  ที่ไดกำหนดขึ้นมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลหัว
หวา   

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เปนโครงการในรอบ 1 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอ และจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของ
จังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดข้ึนได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผูมี
สวนเก่ียวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3. กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การ
ทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต (จะใชการทดสอบและการวัด
อยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 

  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          
ไมเครงครัดในข้ันตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา ใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา
ไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
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(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลหัวหวา /องคการบริหารสวนตำบลหัว
หวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา จะมีการบันทึกการ
สำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปนหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 

  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 

  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
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ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได  

  7. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา แตละคน แตละสำนัก/กอง/
ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตำบลหัวหวา /องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา 
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สวนท่ี 2  
การติดตามและประเมินผล 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ   พ.ศ. 2564       
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น       
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  เปนแผนยุทธศาสตรที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
ที่กำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  อำเภอศรีมหาโพธิ และแผนชุมชนตำบลหัวหวา  

     แผนยุทธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
    ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 
    ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
    ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 

       2) พันธกิจ ประกอบดวย 
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานใหได
        มาตรฐานและทั่วถึง 
    2. สงเสริมการพัฒนาดานคนและการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    3. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

   4. สงเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
    5. สงเสริมการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

      3) จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
    1. เพื่อพัฒนาตำบลใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย 
    2. เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพ รายได ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. เพื่ออนุรักษและสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดลอม 

   4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา การอนุรักษ
        วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา 

   5. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

      4) วิสัยทัศน  
    “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
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1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น           
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพาะป พ.ศ. 2564) 
ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในขอบญัญัต ิงบประมาณ 2564 และจำนวนโครงการที่ได
ปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 
(พ.ศ.2564) 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏใน
ขอบัญญัต ิ
งบประมาณ

รายจาย  
พ.ศ.2564 

จำนวนโครงการ
ที่ไดดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที่ 

ไมได
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาฯ61-65 จำนวน 76 โครงการ) 
(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม 2/63 จำนวน 54 โครงการ) 

130 90 89 
 

1 

ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 

3 2 1 1 

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 18 10 8 

ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

4 1 1 - 

ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 4 11 7 4 
ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 
(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม 2/63 จำนวน 3 โครงการ) 

20 31 22 12 

รวม 176 153 130 26 

 
สรุปโครงการที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
จำนวน  130  โครงการ  โครงการที่ปรากฏอยูในขอบัญญตังิบประมาณรายจาย 2564 จำนวน 153 
โครงการ คิดเปนรอยละ 85 

 
แทนคาสูตรการคำนวณ  = 130  x  100 
                   153 
     
    =  รอยละ  85 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ          
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบกิจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามยุทธศาสตร 
(ปงบประมาณ 

2564) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

(ปงบประมาณ 
2564) 

งบผูกพนั งบประมาณ
คงเหลือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
(แผนพัฒนาฯ61-65 จำนวน 76 โครงการ) 
(แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม 2/63 จำนวน 54 
โครงการ) 

34,833,300 25,313,272.19 4,768,623.50 4,751,404 

ยุทธศาสตรที่  2 ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 

150,000 8,292.00 
 

- 141,708 

ยุทธศาสตรที่  3 ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4,812,543 2,898,493 - 1,914,050 

ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

150,000 - - 150,000 

ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 1,817,148 865,678 - 951,470 
ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหาร
จัดการ (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม 2/63  
จำนวน 3 โครงการ) 

22,470,300 19,464,692 20,000 2,985,608 

รวม 64,233,291 48,550,427.19 4,788,623.50 10,894,240 
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โครงการที่ดำเนินการ  ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามยุทธศาสตรดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บานนางสาวทองเปลว อักษร ถึงท่ี 
นายโกมล ทับทิม) 

329,200 325,000 4,200 ดำเนินการแลว 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บานนางวาสนา สุพรรณ ถึง 
บานนางพล  กลิ่นศิริ) 

319,700 319,200 500 ดำเนินการแลว 

3 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟลทติกส จากบานนายไพบูลย 
มาทา ถึงที่นายประมาณ โชติแสง 

241,900 241,000 900 ดำเนินการแลว 

4 กอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา 
จากที่แยกที่นายวรีะวงศ ชินสรอย 
ถึงแนวเขตบานเกาะสมอ หมู 2 

122,200 118,400 3,800 ดำเนินการแลว 

5 กอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา 
จากที่แยกที่นายจรญั  มีเชาว 
ถึงท่ีนายสุวรรณ  กิมเต็ก 

92,200 89,500 2,700 ดำเนินการแลว 

6 กอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา 
จากทีน่ายเปยก ถึงแนวเขต 
บานเกาะสมอ หมู 2 

498,900 472,300 26,600 ดำเนินการแลว 

7 กอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา 
จากบานประยูร  ยอพันธ ถึงทางหลวงหมายเลข 
3070 

94,900 91,700 3,200 ดำเนินการแลว 

8 กอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา 
จากสี่แยกที่นายวรีะวงศ ชินสรอย 
ถึงแนวเขตตำบลหนองโพรง 

316,900 305,000 11,900 ดำเนินการแลว 

9 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
แอสฟลทติกส ม.2 บานนายกิมเคีย้ง โพธิ์กำจร ถึง
บานนางเฉลา  
เนตรสุวรรณ 

170,000 169,500 500 ดำเนินการแลว 

10 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete หมู 2 
บานนายกิมเชียง งามวงษ-บานนางสำเนียง กลับชัย 

448,900 241,000 900 ดำเนินการแลว 

11 กอสรางถนนลูกรัง หมู 2 
บานนายจงกล วงษอุดม-บานนายจรูญ 
จันทรหอม 

11,200 11,000 200 ดำเนินการแลว 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

12 กอสรางรางระบายน้ำ คสล.หมู 2 
จากบานนาดอน กองส-ีนางศิดาวรรณ สุมเหม 

1,294,500 - - งบผูกพัน 

13 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete หมู 3 จากรานนางปราณี 
ปราบพาล ถึงสะพานสสุานนิมิตธรรม 

1,901,000 - - งบผูกพัน 

14 กอสรางถนนลูกรัง หมู 3 จากทางหลวงชนบทสาย
บานดงกระทงยามถึงหนองสองหอง 

334,000 326,800 7,200 ดำเนินการแลว 

15 กอสรางถนนลูกรัง หมู 3 จากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงหนองปลาตู  

253,200 240,000 13,200 ดำเนินการแลว 

16 กอสรางถนนลูกรัง หมู 3 จากศาลากำนันสมบุญ  สุ
พล ถึงหนองบัวปลาขาว 

212,500 201,800 10,700 ดำเนินการแลว 

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
จากบานนายฮวง รวมทรัพยถึงบาน 
นางพรทิพย  เตาจันทร 

120,800 120,000 800 ดำเนินการแลว 

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
จากวัดเกาะแกวสถาวร (จุดเริ่มตนโครงการ) ถึง
จุดวัดเกาะแกวสถาวร (จดุสิ้นสุดโครงการ) 

243,500 243,000 500 ดำเนินการแลว 

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 
จากแยกวัดหลวงตามหาบัว ถึงบอน้ำประปา หมู4 

1,443,800 1,441,799 2,001 ดำเนินการแลว 

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 
จากทางเขาวัดหัวซา ถึงบานนางทัด สิงหทน 

77,600 77,500 100 ดำเนินการแลว 

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 
จากบานนายกิตติ วงศภา ถึงท่ีนายเฉลิม ตรีกลาง 

338,100 331,000 7,100 ดำเนินการแลว 

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 
บานนายธานี หมวดดีถึงท่ีนางไพบูลย งามวงษ 

804,400 800,999 3,401 ดำเนินการแลว 

23 กอสรางถนนลูกรัง หมู 5 จากบานนางวิภาวัตน  
งามวงษ ถึงถนนทาเขาวัดปาโพธิ์แกว 

119,900 118,500 1,400 ดำเนินการแลว 

24 กอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.5 บานรอยตรีสุวัฒน วงษภา ถึงท่ี
นายประมวล วงษภา 

108,600 106,000 2,600 ดำเนินการแลว 

25 ติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 จุด 
จากที่นายประภาส บญุเชิด ถึงซอย 
บานเหนือ หมู 5 

431,000 413,000 18,000 ดำเนินการแลว 

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 
จากซุมประตูวัดทางเขาหมูบานถึงสะพานขามคลอง 
หมู 15 

876,800 695,300 181,500 ดำเนินการแลว 

27 กอสรางถนนแอสฟลติคคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 6
จากบานนางทานตะวัน ประเสริฐสุข  ถึงท่ีนางสาว
อนงค เดชด ี

241,300 240,000 1,300 ดำเนินการแลว 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

28 กอสรางถนนแอสฟลติคคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 6 
จากบานนางสำรวม ธรรมะเกสร ถึงเขตบานหัวซา 
หมู 5 

115,300 115,000 300 ดำเนินการแลว 

29 กอสรางถนนแอสฟลติคคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 6 
จำนวน 2 ชวง 
ชวงที่ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวัซา ถึงบานนาง
ชอทิพย ใจกลา 
ชวงที่ 2 บานนางชอทิพย ใจกลา ถึง 
ทางสาธารณประโยชน 

958,200 906,000 52,200 ดำเนินการแลว 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7  
จากบานนายสเุวท มีศิลป ถึงท่ีบานนายกิตติคณุ โท
วงษ 

254,400 254,400 - ดำเนินการแลว 

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 7  
จากที่นายไพบูลย  มีชัย ถึงท่ีนางสาวศิรรัิตน 
วงษเสนา 

167,900 - - งบผูกพัน 

32 กอสรางถนนลูกรังบานหนองกาน้ำ หมู 7 
จากบานนางชัยยุทธ  แปลนวงษ ถึงที่นางสาว 
ธัญลักษณ  วงษเสนา 

55,000 55,000 - ดำเนินการแลว 

33 กอสรางถนนลูกรังบานหนองกาน้ำ หมู 7 
จากบานนายมาโนช ชำนิ ถึงที่นายวชิัย แกวพิลา 

49,800 49,800 - ดำเนินการแลว 

34 กอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก DIA.06 เมตร ม.7  
ที่นางพิกุลแกว มีชัย ถึงซอยขางโรงเรียนวัดเนิน
ผาสุก 

382,300 382,000 300 ดำเนินการแลว 

35 กอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก DIA.06 เมตร ม.7  
จากที่ถนนสายหนองกาน้ำ-หนองหูชาง  
ถึงบานนางสุพัตรา สอนเพชร 

534,800 522,799 12,001 ดำเนินการแลว 

36 กอสรางถนนลูกรังพรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก DIA.06 เมตร ม.7  
จากที่นางสมทรง พรมกลอม ถึงบานนางมาริน  
โอบออม 

440,800 440,000 800 ดำเนินการแลว 

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 8 
จากทางสาธารณประโยชน ถึง 
บานนางริ้ว มีชัย 

989,500 746,399 243,101 ดำเนินการแลว 

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู 8 
จากบานนางสำรวย ศรเพชร ถึงท่ี 
บานนายสมศักดิ์ บุญนาม 
 

74,600 74,600 - ดำเนินการแลว 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

39 วางทอระบบประปาหมูบาน ม.8 
จากถังน้ำประปา ถึงแนวเขตหมูบาน 

220,400 216,300 4,100 ดำเนินการแลว 

40 วางทอระบบประปาหมูบาน ม.8 
จากถังน้ำประปาหมูบาน ถึงราน 
เทพประทานพร 

723,900 - - งบผูกพัน 

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
จากบานนางอำนวย ขยันกิจ ถึงบาน 
นายบุญสง  วุฒแิสง 

140,200 140,200 - ดำเนินการแลว 

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
จากบานนายบุญสง หาดอน ถึงบานนางแสวง  
คำผุย 

81,800 81,500 300 ดำเนินการแลว 

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
จากบานนางเจรียร รวมทรัพย ถึงบานนางสมควร 
ระล ี

173,500 173,500 - ดำเนินการแลว 

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
จากบานนางแสงดาว  คงเพียร ถึงบานนายบุญทิม 
เหลาเคน 

131,800 131,800 - ดำเนินการแลว 

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 
บานนายสามารถ งามวงษ ถึงบานนางสุดใจ พอใจ 

348,000 348,000 - ดำเนินการแลว 

46 กอสรางถนนลูกรัง หมู 9 จากถนนสี่เลนถึงเขต
ติดตอ ม.4 พรอมวางทอระบายนำ้คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด 0.6 เมตร จำนวน 3 จุด 

1,018,200 987,999 30,201 ดำเนินการแลว 

47 กอสรางเจาะบอบาดาล ม.10 
DIA 6 นิ้ว ที่ดินนายสมควร บุญเรอืง 

85,100 85,100 - ดำเนินการแลว 

48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 10 
จากบานนางบรรทม รินทา ถึงบาน 
นายอาคม รินทา 

134,800 134,800 - ดำเนินการแลว 

49 กอสรางถนนลูกรังบานหนองนก หมู 10 
จากถนนบานหนองปรือนอย ถึงที่ นายฉลาด วงษ
เสนา 

114,800 112,900 - ดำเนินการแลว 

50 ติดตั้งถังเชมเปญพรอมอุปกรณ ขนาด 
30 ลบ.ม. สูง 20 ม. หมู 10 

497,300 487,000 10,300 ดำเนินการแลว 

51 ติดตั้งไฟฟาสองสวางรายทาง หมู 10 
จากถนนหนองนก-หนองปรือนอย ถึงที่ 
นายทรงศกัดิ์ อุปถัมภ 

323,000 - - ไมไดดำเนินการ 

52 ติดตั้งไฟฟาสองสวางรายทาง หมู 10 จากศาลา
ประชาคมหมูบาน ถึงสี่แยกถนนสีเ่ลน 

464,000 - - ไมไดดำเนินการ 

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 11 
จากบานนางถนอม ดอนทอง ถึงบาน 
นางทองเนียน สาดา 

238,000 238,000 - ดำเนินการแลว 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 11 
จากหาแยกบานหนองระเนตร ถึงสี่เลน 

462,800 421,000 41,800 ดำเนินการแลว 

55 กอสรางถนนลูกรังบานหนองระเนตร  
หมู 11 จากที่นางสาวประภาวรรณ สรอยสิงหคำ 
ถึงท่ีนายทวี วงคสวัสดิ ์

153,800 149,000 4,800 ดำเนินการแลว 

56 ขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู 11 
จากบานนายสมเจต แสนเงนิ ถึงท่ีนางนุน 
สอนเพ็ชร 

154,100 - - งบผูกพัน 

57 ติดตั้งไฟสองสวางรายทางและขยายเขตไฟฟาแรต่ำ
บานโคกอุดมดี หมู 12 
จากตลาดปรือวายถึงบุจันทน 

263,000 - - ไมไดดำเนินการ 

58 กอสรางติดตั้งเสยีงตามสาย หมู 12 
จากถนนหมายเลข 3039 ถึงบาน 
นายบุญเทียม สับฝาง 

212,000 172,000 40,000 ดำเนินการแลว 

59 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 
จากที่นายประครอง ไชยบัว ถึงท่ี 
นายอำนวย  ขุนเภา 

302,500 302,500 - ดำเนินการแลว 

60 กอสรางถนนลูกรังบานโคกอุดมดี ม.12 
จากที่บานนางสาวกาญจนา อุดมปลั่ง 
ถึงเขตบานนายมะยม หมื่นประเสริฐ 

54,300 53,100 1,200 ดำเนินการแลว 

61 กอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ม.12 จากบานนางสมลิ้ม เภาเนือง ถึง
เขตติดตอหมู 13 บานคลองสมบูรณ 

455,000 441,000 14,000 ดำเนินการแลว 

62 กอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ม.13จากบานนายกิตติคุณ สืบจันทร 
ถึงบานนายอานนท พุทธา 

115,900 114,600 1,300 ดำเนินการแลว 

63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู 13 จากบานนางเกสร ชำนิ ถึงบานนางบุญ
เยี่ยม แสนสุข 

219,000 217,900 1,100 ดำเนินการแลว 

64 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 13 
จากศาลาประชาคมหมูบาน ถึง 
บานนายขจรศักดิ์  ใจดี 

230,400 230,400 - ดำเนินการแลว 

65 กอสรางถนนลูกรัง ม.13 จากวัด 
คลองสมบรูณ ถึงถนนสี่เลน 

446,300 430,380 15,920 ดำเนินการแลว 

66 ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง ม.14 
เขตบานเกาะสมอ หมู 2 ถึงบาน 
นายสำราญ  เกษมสุขสันต 

455,000 - - ไมไดดำเนินการ 

67 ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง ม.14 
จากถนน 3070 ถึงบานนายสมศกัดิ์ งามวงษ และ
บานนายสำรวม สมอพันธ 

803,000 - - ไมไดดำเนินการ 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

68 ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง ม.14 
จากบานนางมล ปรืองาม ถึงบานนายจันทร   
ขุนเภา 

314,000 - - ไมไดดำเนินการ 

69 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 
บานนางสาวจุรรีตัน วรวิชญเรืองเดช 
ถึงบานนายสมบัติ แยมพลับ 

103,700 100,000 3,700 ดำเนินการแลว 

70 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 
บานนายจันทร ขุนเภา ถึงถนนสี่เลน 

1,363,900 - - งบผูกพัน 

71 กอสรางถนนลูกรัง พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ม.14 จากที่นางหนูคำ รวมทรัพย ถึง 
ที่นางวันทอง ทนสิงห 

147,900 144,000 3,900 ดำเนินการแลว 

72 กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก ม.14 
พรอมบอพักคอนกรีตเสรมิเหล็ก ลานตากพืชผล 
ทางการเกษตร 

451,700 451,500 200 ดำเนินการแลว 

73 กอสรางรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 
บานนายบุญเชิด นาคลอง ถึงบาน 
นายมนตรี รวมทรัพย 

1,436,000 1,433,999 2,001 ดำเนินการแลว 

74 กอสรางรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 
จากบานนายมนตร ีรวมทรัพย ถึง 
บานนายสมวย  ซื่อตรง 

1,178,000 1,175,999 2,001 ดำเนินการแลว 

75 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 
จากที่นายราชยั วงษพา ถึงสระน้ำสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ 

97,400 96,000 1,400 ดำเนินการแลว 

76 กอสรางถนนลูกรัง ม.16  
จากที่นางวารี บุญสุข ถึงที ่
นายโกมินทร งามวงษ 

87,200 85,800 1,400 ดำเนินการแลว 

77 กอสรางถนนลูกรัง ม.16  
จากที่นางอนงค  เชาวเจริญ ถึงที่ 
นางสาวสาคร มีผล 

249,100 242,600 6,500 ดำเนินการแลว 

78 ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง ม.16 
จากบานนางลวน แสงพันธ ถึง 
บานนางวารี บุญสุข 

42,000 - - ไมไดดำเนินการ 

 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี หนา 25 

 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 
จากบานนางทองยศ เถ่ือนแดง ถึงถนนลูกรังภายใน
หมูบาน จำนวน 3 จุด 

1,307,100 - - งบผูกพัน 

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 
พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
DIA.0.6 ม.จากบานนายสังเวยีน 
บุญทำ ถึงท่ีนายชำนาญ ปญญา 

444,200 443,700 500 ดำเนินการแลว 

81 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 
พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
DIA.0.6 ม.จากบานนายเดือน 
พันธุหวา ถึงท่ีบานนางเสมอ อนสิริ 

1,058,400 839,158.98 219,241.02 ดำเนินการแลว 

82 กอสรางถนนลูกรัง ม.17 จากที่นายบุญม ี
แปนวงศ ถึงแนวเขตติดตอบานหนองนก 
หมูที่ 10 

874,200 590,000 284,200 ดำเนินการแลว 

83 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 7 บานหนองกาน้ำ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำบานนายสอน มาสี ถึงน้ำดื่ม
เทพประทาน ระยะทาง 488 เมตร 

270,000 102,269.53 167,730.47 ดำเนินการแลว 

84 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 9บานหนองปรือนอย) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ บานนายสำรวย วุฒิแสง 
ถึงบานนายยนต เอ้ือเฟอระยะทาง 70 เมตร 

60,000 43,400 16,599.73 ดำเนินการแลว 

85 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 7 บานหนองกาน้ำ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ นางสาวสุพัตรา สอนเพ็ชร 
ถึงท่ีนายสอน มาสี ระยะทาง 110 เมตร 

197,342.24 97,342.24 197,342.24 ดำเนินการแลว 

86 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 10 บานหนองนก) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ นายประจวบ พระเกต ุ
ถึงท่ีนางสมกิจ จุลวงษ ระยะทาง 100 เมตร 

90,0000 81,861.42 8,138.58 ดำเนินการแลว 

87 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 16 บานสีเสียดไทรงาม) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ สามแยกหนองสีเสียด ถึง 
ที่นายเพ่ิม ดานดี ระยะทาง 247 เมตร 

190,000 91,427.22 98,572.78 ดำเนินการแลว 

88 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 9บานหนองปรือนอย) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ นายสามารถ งามวงษ 
ถึงท่ีนางสุดใจ พอใจ ระยะทาง 180 เมตร 

120,000 114,497.49 5,502.51 ดำเนินการแลว 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

89 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 7 บานหนองกาน้ำ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ นางอุไร แปลนวงษ ถึง 
นายสมัย หงสจันทร ระยะทาง 103 เมตร 

80,000 61,516.44 18,483.56 ดำเนินการแลว 

90 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 7 บานหนองกาน้ำ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ นายจำแลง ศรเพชร ถึง 
นายสุชาติ วงษเสนา ระยะทาง 440 เมตร 

250,000 - - ไมไดดำเนินการ 

 

 

ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

 
1 

โครงการพัฒนาบทบาทหนาทีผู่นำทองถิ่น ทองที่ อำเภอ
ศรีมหาโพธิ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

50,000.00 - - ไมไดดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 10,000 - 10,000 ไมไดดำเนินการ 
2 คาใชจายในการจัดงานวันเด็กตำบลหัวหวา 80,000 - - โอนลด 
3 โครงการเด็กตำบลหัวหวาโตไปไมโกง 40,000 - 40,000 ไมไดดำเนินการ 
4 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 68,000 56,100 11,900 ดำเนินการแลว 
5 คาอาหารกลางวนัศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หัวซา 
220,500 193,600 26,900 ดำเนินการแลว 

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

45,200 30,830 14,370 ดำเนินการแลว 

7 ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เลื่อนกระจกสูง 12,000 - 12,000 ไมไดดำเนินการ 
8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน 
2,384,000 2,336,000 48,000 ดำเนินการแลว 

9 โครงการแขงขันกีฬากำนัน ผูใหญบาน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

30,000 - - โอนลด 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุร ี หนา 27 

 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

10 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของ
สถาบนัสำคัญหลักของชาติ อำเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ีประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 

45,000 45,000 - ดำเนินการแลว 

11 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตำบลหัวหวา
ตานยาเสพติด 

50,000 - - โอนลด 

12 โครงการเลนกีฬาออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
และปองกันแกไขปญหายาเสพตดิอำเภอศรี
มหาโพธ ิประจำปงบประมาณ 2563 

20,000 - - โอนลด 

13 โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธตีาง 210,000 19,235 - ดำเนินการแลว 
14 โครงการจดังานสืบสานประเพณลีอยกระทง 60,000 17,728 42,272 ดำเนินการแลว 
15 โครงการมาฆปรูมีศรีปราจีน 60,000 - - ไมไดดำเนินการ 
16 เครื่องเลนสนามกลางแจงสำหรับเด็กเล็ก

แบบพลาสติกชนิดโพลเีอทธีลีน 
200,000 200,000 - ดำเนินการแลว 

17 โครงการหลอเทียนพรรษา 20,000 - - ไมไดดำเนินการ 
18 โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตตำบล

หัวหวา 
50,000 - - ไมไดดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนทิ้ง 
 

150,000.00 - 150,000.00 ไมไดดำเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร(สำรวจ
สุนัข แมว) 

16,608 16,608 - ดำเนินการแลว 

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

100,000 70,692 29,308 ดำเนินการแลว 

3 วัสดุการแพทยหรือวิทยาศาสตร
การแพทย(ทรายอะเบท,น้ำยาพนหมอก
ควัน) 

184,000 184,000 - ดำเนินการแลว 

4 วัสดุการแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทย 
(สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ) 

83,040 83,040 - 
ดำเนินการแลว 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

5 โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 30,000 - - โอนลด 
6 โครงการตามพระราชดำริดาน

สาธารณสุข 
340,000 - - ไมไดดำเนินการ 

7 โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

127,500 - - ไมไดดำเนินการ 

8 โครงการปองกันและแกไขปญหา
สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก Pm 
2.5 

20,000 - - ไมไดดำเนินการ 

9 โครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019( โควิด-19) 

50,000 49,986 14.00 ดำเนินการแลว 

 

ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนตำบลหัว
หวา 

30,000 28,550 1,450 ดำเนินการแลว 

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสวน
ตำบลและพนักงานจาง 

90,000 - - โอนลด 

3 โครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัต ิ 130,000 - 130,000 ไมไดดำเนินการ 
4 โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบลหัวหวา 30,000 - 30,000 ดำเนินการแลว 
5 คาใชจายในการดำเนินการเลือกตัง้นายก

องคการบริหารและสมาชิกสภา 
600,000 - - โอนลด 

6 คาใชจายในการศกึษาดูงานและฝกอบรม 500,000 - - โอนลด 
7 ตูเก็บเอกสารแฟมแขวน แบบ 4 ลิ้นชัก 4,000 4,000 - ดำเนินการแลว 
8 ตูสาขาโทรศัพทแบบตอบรับอตัโนมัต ิ 20,000 20,000 - ดำเนินการแลว 
9 รถยนตบรรทุกดีเซล (สำนักปลัด) 854,000 745,000 109,000 ดำเนินการแลว 
10 กลองถายรูป 22,000 21,700 300 ดำเนินการแลว 
11 โครงการจดัการอบรมดานคอมพิวเตอรงาน

แผนที่ภาษีและทรัพยสิน 
20,000 - 20,000 ไมไดดำเนินการ 

12 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนที่ภาษีและ
ทรัพยสิน 

300,000 - 300,000 ไมไดดำเนินการ 

13 จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา จำนวน 1 จอ 15,300 14,300 1,000 ดำเนินการแลว 
14 รถยนตบรรทุกดีเซล (สำนักปลัด งานปองกัน

ฯ) 
854,000 745,000 109,000 ดำเนินการแลว 

15 ตูบานเลื่อนกระจกสูง 
 

20,000 20,000 - ดำเนินการแลว 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

16 ชุดกลองเสียง ขนาด 200 วัตต พรอมลำโพง 1,900 1,900 - ดำเนินการแลว 
17 แทนปนฉีดน้ำพรอมหัวฉีดลำตรง 15,000 14,500 500 ดำเนินการแลว 
18 สัญญาณไฟเลน (วาบวาบ) 7,500 7,500 - ดำเนินการแลว 
19 โครงการปกปองสถาบันสำคญัของชาต ิ 30,000 - 30,000 ดำเนินการแลว 
20 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลตางๆ 
40,000 6,912 33,088 ดำเนินการแลว 

21 เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนตเบนซิน สูบน้ำได 
1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 7 แรงมา 

40,200 35,600 4,600 ดำเนินการแลว 
 

22 ปมน้ำหอยโขง ขนาด 5 แรงมา ขนาดทอ 
3 x 3 นิ้ว ชนิดปริมาตรน้ำมาก 

15,000 15,000 - ดำเนินการแลว 

23 ตูบานเลื่อนกระจกสูง (สาธารณสุข) 12,000 - -  
24 รถยนตบรรทุก (ดีเซล)สาธารณสุข 854,000 745,000 109,000 ดำเนินการแลว 
25 เครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต 55,000 55,000 - ดำเนินการแลว 
26 ชุดทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต

(SLUMP TEST) 
7,000 7,000 - ดำเนินการแลว 

27 แบบหลอคอนกรีตพรอมอุปกรณ 7,000 7,000 - ดำเนินการแลว 
28 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000 9,130 40,870 ดำเนินการแลว 
29 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

อำเภอศรีมหาโพธิ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (อุดหนุนอำเภอ) 

100,000 100,000 - ดำเนินการแลว 

30 โครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูก
ปาเฉลิมพระเกียรติตำบลหัวหวา 

100,000 8,292 91,708 
(โอนลด) 

ดำเนินการแลว 

31 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 14,906,400.00 13,844,800.00  ดำเนินการแลว 
32 เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,041,600.00 3,697,800.00  ดำเนินการแลว 
33 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 134,400.00 84,000.00 50,400 

(โอนลด) 
ดำเนินการแลว 

34 คาใชจายในการศึกษาดูงานและฝกอบรม 500,000 - - โอนลด 
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โครงการที่จายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ 
 

ดับท่ี โครงการจายขาดเงินสะสม จำนวนเงินจายขาดเงิน
สะสม (บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานหัวหวา - 
หมู 10 บานหนองนก จากแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3273 
บริเวณบานนางกุสุมา สมทรง - ทางแยกถนนสี่เลนบานหนองนก 
กวาง 8 เมตร ยาว 7,390 เมตร หนา 0.20 เมตร 
 

35,000,000 ดำเนินการแลว 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานหนอง
ระเนตร - หมู 17 บานหนองไฮ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย 3079 บริเวณท่ีบานนางยุบล มะโนภัย – ทางแยกถนนสี่
เลนบานหนองไฮ กวาง 8 เมตร ยาว 767 เมตร หนา 0.20 
เมตร พรอมวางทอประปา ขนาด 4 นิ้ว 
 

6,900,000 ดำเนินการแลว 

 รวมจายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น 
 

41,900,000  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ   พ.ศ. 2564        

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
 2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
    
ประเด็นยุทธศาสตร 

อบต.หัวหวา 
ยุทธศาสตร 

ของจังหวัดปราจีนบุรี 
นโยบายมหภาค 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

-พัฒนาดานการคาและ
อุตสาหกรรม 

-พัฒนาปจจัยการผลิต 
ระบบการตลาด และ
โครงสรางพ้ืนฐานทาง
การเกษตรใหสอดคลอง
กับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือให
สิ น ค า เ ก ษ ต ร ไ ด
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 
เชื่อมโยงตลาด รองรับ
การคาเสรี 

-ก าร พั ฒ น าโครงสร า ง
พ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส 
-การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เท ค โน โล ยี  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม 
 

-สรางความสามารถในการ
แขงขัน 
 
 

2. ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและการ
บริหารจดัการน้ำ 
 
 
 
 

 

-พัฒนาดานเกษตรกรรม 
และบรหิารจดัการน้ำ
อยางบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 

-พัฒนาปจจัยการผลิต 
ระบบการตลาด และ
โครงสรางพ้ืนฐานทาง
การเกษตรใหสอดคลอง
กับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือให
สิ น ค า เ ก ษ ต ร ไ ด
มาตรฐานสากลเช่ือมโยง
ตลาดรองรับการคาเสร ี
 

-การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

-ความมั่นคง 
-สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม 

3. ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-ยกระดั บก ารบ ริห าร
จัดการงานด านสั งคม 
การศึกษาใหมีคุณภาพ 
มี ม าต รฐาน เพ่ื อสร า ง
ภูมิคุมกันและ 
สงเสริมโอกาสทางสังคม
บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

-พัฒนาคุณภาพแหลง
ทองเที่ ยว สินคา และ
บ ริ ก า ร  ด า น ก า ร
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม 
 

-การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
-การสรางความเปนธรรม
ล ด ค วาม เห ลื่ อ ม ล้ ำ ใน
สังคม 
-การเสริมสรางความมัน่คง
แหงชาติ เพื่ อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยนื 

-ความมั่นคง 
-พั ฒ น าแล ะ เส ริม ส ร า ง
ศักยภาพคน 
-การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

อบต.หัวหวา 
ยุทธศาสตร 

ของจังหวัดปราจีนบุรี 
นโยบายมหภาค 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 

4. ดานพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

-การพัฒนาเมืองนาอยู  
สิ่งแวดลอม 
และโลจสิติกส 

-การรักษาความมั่นคง
ของฐาน 
ทรัพยากร และการสราง
สมดุล 
ระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยาง
ยั่งยนื 
-การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

-การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

-สรางความเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

5. ดานสาธารณสุข -พัฒนาดานการแพทย
แผนไทยและสมุนไพร 

-การยกระดับคุณภาพ
บริการดานสาธารณสุข
แ ล ะ สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประชาชน 

-การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
 

-ความมั่นคง 
-พั ฒ น าแล ะ เส ริม ส ร า ง
ศักยภาพคน 

6. ดานการบริหาร
จัดการ 

-ยกระดั บก ารบ ริห าร
จัดการงานด านสั งคม 
การศึกษาใหมีคุณภาพ 
มี ม าต รฐาน เพ่ื อสร า ง
ภูมิคุมกันและ 
สงเสริมโอกาสทางสังคม
บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

-พัฒนาระบบโลจิสติกส
และความสัมพั นธ กับ
ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือ
เปนศูนยกลางการค า 
การลงทุนภาคตะวันออก
ของอินโดจีน และรองรับ
ป ระชาคม เศ รษ ฐ กิ จ
อาเซียน 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในภาครัฐ
แ ล ะ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใน
สังคมไทย 
 

-สรางความสามารถในการ
แขงขัน 
-พั ฒ น าแล ะ เส ริม ส ร า ง
ศักยภาพคน 
-ความมั่นคง 
-การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

 
  2.1.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
  1).  วิสัยทัศน 
  “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
  2).  ยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน 
   ยุทธศาสตรที่  1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรที่  2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
   ยุทธศาสตรที่  3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตรที่  4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรที่  5 ดานสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตรที่  6 ดานการบริหารจัดการ 
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  3).  เปาประสงค 

   ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- เพ่ือพัฒนาตำบลใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน  และปลอดภัย 

 ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
- เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา  การอนุรักษ

วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา 
 ยุทธศาสตรที่  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ  สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบน
คุณภาพชีวิตท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 
- สงเสริมพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคม

สงเคราะห 
 ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 

- เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  และการมีสวนรวมของประชาชน 

 4).  ตัวชี้วัด 
   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 เชิงปริมาณ :  รอยละของงานดานโครงสรางพ้ืนฐานที่อยูในความ
รับผิดชอบของ 

 องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง  หรือผูใชแหลงน้ำที่

ไดรับการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 

         เชิงปริมาณ :  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวน  (จำนวนแปลง/ฟารม/
           สถานประกอบการ) 

 เชิงคณุภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจของประชาชนมีหนี้
ครัวเรือนที่ต่ำลง 

 ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         เชิงปริมาณ :  รอยละของประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
         เชิงคณุภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดรับสิ่งจำเปนข้ัน
         พื้นฐาน ดานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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 ยุทธศาสตรที่  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 เชิงปริมาณ :  จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม  รอยละของกิจกรรม

ดานการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :  ระดับความสำเร็จในการสงเสริมสนับสนุนของ

โครงการหรือกิจกรรม  ประชาชนใหความสนใจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

 ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 
 เชิงปริมาณ :  รอยละของประชาชนที่ไดรับการดูแลดานสาธารณสุข

เขารวมกิจกรรม  มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 เชิงคุณภาพ :  ประชาชนในตำบลหัวหวาไดรับการบริการดาน

สาธารณสุข  และมีสุขภาพที่ดีข้ึน (คาเฉลี่ยอายุสูงขึ้น/โรคนอยลง) 
 ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 

           เชิงปริมาณ :  รอยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 
           เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรในหนวยงาน 
  5).  คาเปาหมาย  
   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- รอยละของงานดานโครงสรางพ้ืนฐานที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตำบล 
หัวหวาไดรับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 

- รอยละของจำนวนแหลงน้ำที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวาไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
- รอยละของพ้ืนที่ที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ำเพิ่มข้ึน 
- รอยละของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนต่ำลง 
- รอยละของประชาชนมีจำนวนการขยาย (แปลง/ฟารม/สถานประกอบการ) 

 ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- รอยละของประชาชนมีการศกึษาขั้นพื้นฐาน และการเขาถึงดานการศึกษา 
- จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณ ี

ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรที่  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  มีความรูความเขาใจดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมมากขึน้ 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 

- รอยละของประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
- รอยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน (ภาวะความเสี่ยงของโรคนอยลง) 
- รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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 ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 
- รอยละของบุคลากร  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
- รอยละของจำนวนพัสดุที่จัดหาตามแผนงาน  หรือแผนการจัดซื้อจัดจาง 
- การเพ่ิมข้ึนของประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง  หรือจำนวนกิจกรรมที่สงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน 
 6).  กลยุทธ     
  ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 

- พัฒนาแหลงน้ำ  คู  คลอง  เพ่ือการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
- พัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ 
- พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการเกษตร 
- เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และความเขมแข็ง

ทางการเกษตรในชุมชน 
 ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- สงเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  
และการศกึษาตามอัธยาศยั 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรที่  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- อนุรักษฟนฟูสรางจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย 
- สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที ่
- สงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  ใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอ

สิ่งแวดลอม  อยูรวมกับชุมชนได 
 ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 

- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห 
- พัฒนาดานการบริการสาธารณสุข 
- สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาใหมี

ประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุง  พัฒนา  จัดหา  เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
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- จัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และชวยเหลือประชาชนในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 7).  จุดยืนทางยุทธศาสตร   
  ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาตำบลหัวหวาใหเปนตำบลนาอยู กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ำ ฯลฯ ใหไดมาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาแหลงน้ำ เพ่ือการบริโภคอุปโภค
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 

   ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ  รวมทั้งพัฒนา

พ้ืนฐานปจจัยดานการเกษตร  เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และความเขมแข็งทางการเกษตรในชุมชน 

   ยุทธศาสตรที่  ๓  ดานสังคม การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรูดานวิชาการ บุคลากร วัสดุการ
เรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนใหมีสุขภาวะที่สมบูรณในดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมทั้งการทำนุบำรุง
ศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม เพ่ือสรางสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน 

   ยุทธศาสตรที่  ๔  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  สงเสริมการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่  รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่  
ใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม  และอยูรวมกับชุมชนได 

   ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือ

ประชาชนใหไดรับบริการสวัสดิการพ้ืนฐานตางๆอยางทั่วถึงและมีความครอบคลุม สงเสริม
สถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาชุมชนใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือแกไขปญหาดานสังคมและยาเสพติด 

   ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให

เหมาะสมเพียงพอตอความจำเปน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย
ขอมูลที่ทันสมัย คุมคาและประหยัด สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวมของประชาชน ใหบริการหรือใหความชวยเหลือดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  2.1.3 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
  1. การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะดานใดดานหนึ่ง ที่มีคุณคาหรือความไดเปรียบ
 เสียเปรียบที่จะเปนปจจัยสงเสริมตอการพัฒนา การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT 
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 Analysis) เปนการประเมินสถานการณตางๆตามสภาพแวดลอมโดยวิเคราะหถึงจุดแข็งหรือ
 จุดเดนซึ่งเกิดจากปจจัยภายใน จุดออนหรือจุดดอย ซึ่งเกิดจากปจจัยภายใน โอกาสที่เกิดขึ้น
 จากปจจัยภายนอกและอุปสรรคที่สงผลกระทบจากปจจัยภายนอก 

จุดแขง็/จุดเดน (S : Strength-s) 
1. มีโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมสงผลตอพื้นที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม 
2. ผูบริหารทองถ่ินมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาทองถ่ิน 
3. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังดานความรูความสามารถ

และการเสริมสรางประสบการณ 
จุดออน/จุดดอย  (W : Weakness) 

1. ขาดแหลงน้ำขนาดกลาง เพ่ือเปนตนทุนในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการทองเที่ยว 

2. กลุมผลิตภัณฑชุมชนองคกรเกษตรยังไมเขมแข็งในการบริหารจัดการและ
ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมรวมกัน 

  โอกาส (O : Opportunity) 
1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพ่ือรองรับตอการ

 เปลี่ยนแปลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME 
3. มีแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนใน

ตำบล 
  อุปสรรค  (T : Threat) 

1. กระแสความเปนสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากขึ้น สถาบันครอบครัว
 ออนแอ วัฒนธรรมโครงสรางครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

2. ปญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด 
3. ปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. มกีารอพยพของแรงงานทั้งไทย และแรงงานตางชาติมาประกอบอาชีพมากขึ้น 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
    ยุทธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผดิชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง -สำนักปลัด 
-กองคลัง 

2 ดานเกษตรกรรมเศรษฐกิจ
และบรหิารจดัการน้ำ 

2.ดานเกษตรกรรมเศรษฐกิจ
และบริหารจัดการน้ำ 

2.1 แผนงาน
การเกษตร 

สำนักปลดั -กองคลัง 

3 ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3. ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1 แผนงาน
การศึกษา 
3.2 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
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4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 4. ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

สำนักปลดั -กองคลัง 

5 ดานสาธารณสุข 5. ดานสาธารณสุข 5.1 แผนงาน 
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 

6 ดานบริหารจัดการ 
 

6. ดานบริหารจดัการ 
 

6.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
6.4 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงานศาสนาฯ 
6.6 แผนงานงบกลาง  

สำนักปลดั -กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 

รวม 6 ดาน 11 แผนงาน - - 

 
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล          
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และความสำเร็จของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาทองถ่ินขององคงคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการตามแผนดำเนินงานวาเปนไป ตาม
เปาหมายการพัฒนาทีสอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครอง สวน
ทองถ่ินกำหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามป ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องในการติดตามได เชน Gant Chart 
ที่จะทำใหหนวยงานสามารถ ติดตามไดวาการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการดำเนินการชวงใด ตรง
กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว หรือไม แผนดำเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จำเปนตองมีเกณฑ
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการ
ประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบทั้งจุดเดน หรือจุดดอย ของงาน/
โครงการอยางมีระบบแลวตัดสนิใจวาจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการตอไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรม /โครงการ
อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไม และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
หรือไม โดยการติดตามเปนการตรวจสอบระหวางการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะท่ีทำ
การประเมินผลเปนการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ไดตั้ง
ไว  
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ขั้นตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อ
กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและประเมินผลโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน ดังนี้     
   1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร  แผน และกลยุทธที่กำหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนหนวยงาน  
    3. ความกาวหนากิจกรรมที่กำหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เปนการศกึษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เปนการศกึษาถึงผลที่ไดรับ  
    6. ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการทำ 
กิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
    7 . ก ารป ร ะ เมิ น ผ ล กระท บ เป น ก ารศึ กษ าผ ล ที่ ได รั บ ร วม ยอ ด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใชหรืออาจ
เลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ 
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอาจใหความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหาร ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
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2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กำหนด เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใชแบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุม 

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบชวยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น 
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการ
ดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสท่ี 4 
  แบบท่ี 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่
กำหนดไว  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
--------------------------------- 

 
 

 
คำชี้แจง: แบบที ่1 เปนการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถ่ินโดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี 1 แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรของทองถ่ิน 
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ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น : องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
ประเด็นการประเมิน มีการ

ดำเนินงาน 
ไมมีการ

ดำเนินงาน 
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่และประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 

   

สวนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล    
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน    
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น 

   

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

   

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

   

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื    
13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน    
14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา    
15. มีการกำหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา    
17. มีการทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    
18. มีการกำหนดรปูแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร    
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม    
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คำชี้แจง: แบบที่ 2 เปนการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอยางนอยหนึ่งป ภายในเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สวนที ่1 ขอมูลท่ัวไป 
1.ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
2.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2564  
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 
ยุทธศาสตร 

ชองป 2561 ชองป 2562 ชองป 2563 ชองป 2564 ชองป 2565 รวมทั้ง 5 ป (61-65) 
จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

36 20,292,000 70 184,017,760 93 65,814,200 76 40,667,600 26 23,400,000 301 334,191,560 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ 
และการบริหารจัดการน้ำ 

1 50,000 2 80,000 2 80,000 3 100,000 2 80,000 10 390,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 4,510,000 16 5,510,000 14 4,510,000 15 4,530,000 14 4,510,000 73 23,570,000 

ยุทธศาสตรท่ี  4  
ดานสิ่งแวดลอม 

1 200,000 3 420,000 4 440,000 4 440,000 4 440,000 16 1,940,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
ดานสาธารณสุข 

4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 20 2,900,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
ดานการบริหารจัดการ 

17 17,475,000 17 19,806,200 17 19,885,000 17 3,435,000 17 3,435,000 85 64,036,200 

รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร 73 43,107000 112 210,413,960 134 91,309,200 119 49,752,600 67 32,445,000 505 427,027,760 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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คำชี้แจง 
 แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตามยุทธศาสตรที่
กำหนดไว และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
  2. วัน/เดือน/ป ที่รายงาน  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป 2564 
  3. ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โครงการท่ีไดปฏิบัติแลวเสร็จ 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 
ที่ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หนวยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน      
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
-งบลงทุน (คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค) 

82 53.59 33,673,300 52.42 กองชาง 

-งบเงินอุดหนุน 8 5.23 1,160,000 1.80 กองชาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกจิ 
และการบริหารจัดการ 
2.1 แผนงานการเกษตร 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 

1.30 

 
 
 

150,000 

 
 
 

0.23 
 

สำนักปลัด 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

     

3.1 แผนงานการศึกษา 9 5.88 4,267,543 6.64 กองการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 5.88 545,000 0.84 กองการศึกษา 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม      
4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 0.65 150,000 0.23 กองสาธารณสุขฯ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข      
5.1 แผนงานสาธารณสุข 11 7.18 1,817,148 2.82 กองสาธารณสุขฯ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ      
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  11 7.18 1,715,300 2.67 สำนักปลัด 
6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 2 1.30 320,000 0.49 กองคลัง 
6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 2.61 878,400 1.36 สำนักปลัด 
6.4 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

5 3.26 245,200 0.38 สำนักปลัด 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.30 150,000 0.23 สำนักปลัด 
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภัณฑ) 4 2.61 79,000 0.12 กองชาง 
6.7 แผนงานงบกลาง 3 1.96 19,082,400 29.70 สำนักปลัด 

รวม 153 100.00 64,233,291 100.00  
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สวนท่ี 3  

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา เปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

20   

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20   
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60   
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา       10   
 3.2 ยุทธศาสตรของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด      10   
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10   
 3.4 วิสัยทัศน       5   
 3.5 กลยุทธ        5   
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5   
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5   
 3.8 แผนงาน       5   
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5   

รวมคะแนน  100   
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  1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

20    

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน 
ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหลงน้ำ ลักษณะ
ของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3    

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน  เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2    

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2    

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศพัท ฯลฯ 

2    

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งท อ ง ถ่ิ น  (ด า น
การเกษตรและแหลงน้ำ) 

2    

1.6 ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี  
วัฒ น ธรรม  เช น  การนั บ ถือศาสน า 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช น  น้ ำ  ป า ไม  ภู เข า  คุ ณ ภาพ ขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2    

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใช
ขอมูล จปฐ. 

2    

1 .9  การประชุมป ระชาคมท อง ถ่ิน 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ป ระชุ ม ป ระช าคม ท อ ง ถ่ิ น  โด ย ใช
กระบ วน การรวมคิ ด   ร วมท ำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา 

3    

รวม 20    
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 1.3  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20    
 2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล

หัวหวา นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

5    

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของ
การบังคบัใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

3    

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

3    

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูล
ดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อ าชี พ แล ะ ก ลุ ม ต า ง  ๆ  ส ภ าพ ท า ง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

3    

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สี
เขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
ก ระบ วนการหรือ สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น  ก าร
ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

3    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุ ด อ อ น ) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

3    

รวม 20    

 1.4  ยุทธศาสตร 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 60    
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตำบลหัวหวา 
สอดคล อ ง กับ สภ าพ สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10    

3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวาในเขตจังหวัด 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศ รษ ฐ กิ จแ ล ะสั งค ม แ ห ง ช าติ    แ ล ะ 
Thailand 4.0 

10    

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปและ
Thailand 4.0 

10    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตองการ
จะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่ เปน
ลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถิ่น 
 

5    

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ ขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา ท่ีจะนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัด เจน ในสิ่ งที่ จ ะด ำ เนิ น การให บ รรลุ
วิสัยทัศนนั้น 
 

5    

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
  

5    

3.7จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริห ารส วนตำบลหั วห วา  ซึ่ ง เกิ ด จาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ที่จะนำไปสูผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

5    

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา ท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกลาว 
 
 

5    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่ นำไปสูการ
พัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แ ผ น พั ฒ น า ภ า ค /
แผนพัฒนากลุมจั งหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา 

5    

รวม 60    
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          
 2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  เปนดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏบิัติใน เชิงปริมาณ  10   
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน เชิง

คุณภาพ  
10   

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10   
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย (60)   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5   
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5   
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5   

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5   
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5   

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5   
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5   
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5   
รวมคะแนน  100   
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 2.2  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในแตละประเด็นเปนดังนี ้

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  (ใชการ
วิ เค ราะห  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปจจัยและสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

10    

รวม 10    

 2.3  การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

10 
 

   

2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ 
เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ก็คือผลผลิ ตนั่ น เองวา เป น ไปตามที่
ตั้ ง เป าหมาย เอาไวหรือ ไม จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไวเทาไหร 
จำนวนที่ ไม สามารถดำเนินการไดมี
จำนวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ที่ ได
กำหนดไว 

(5)    

2.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โค รงก ารที่ ด ำ เนิ น ก าร ใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

(5)    

รวม 10    
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2.4  การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒ นา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

10 
 

   

3 .1  การป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ลขอ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตาง ๆ มาใช เพื่ อวัดวาภารกิจ 
โค รงก า ร  กิ จ ก ร รม  ง าน ต า ง  ๆ  ที่
ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไป
ตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดำเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการได
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
 

(5)    

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
 

(5)    

รวม 10    
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 2.5  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10    

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด า น ต า ง  ๆ  มี ค ว าม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา ในมิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำ
โครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  
Analysis) / Global Demand/ Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
พื้นที่ติดตอกัน 

(5)    

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง 
 ๆที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   

หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น       (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
( Local  Sufficiency  Economy  Plan : 
LSEP) 

(5)    

รวม 10    
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา และดำเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ที่
กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

5    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) 
โครงการต องกำหน ดวั ตถุ ป ระสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5    

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
สภาพที่อยากให เกิดขึ้นในอนาคตเปน
ทิศทางที่ ตอ งไป ให ถึ งเป าหมายตอง
ชัด เจน   สามารถระบุ จำนวน เท า ไร  
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มตนในชวง
เว ล า ใด แล ะ จ บ ล ง เมื่ อ ไ ร   ใค รคื อ
กลุ ม เป า ห ม าย ขอ ง โค รงก าร  ห าก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลง
ไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

5    

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง 
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
คน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่ งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป
ที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่ เปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหาร
ราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โครงการมีความสอดคลองกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู  
Value–Based Economy ห รื อ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำ
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑ  ไปสูสินคา เชิ ง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับ เคลื่ อนด วย เทคโน โลยี  ความคิ ด
สรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติ ม เต็ ม ด ว ย วิ ท ย าก า ร  ค ว า ม คิ ด
สรางสรรค  นวัตกรรม วิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลว
ตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เชน  ด าน เกษตร เทคโน โลยีชี วภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5    

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลอง
กับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ไดกำหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหนึ่ งออกจากกัน ได  นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่ อมต อหรือ เดิ นทางไปด วยกั น กับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นที่เปน
ปจจุบัน 
 

5    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได  เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ) (LSEP) 

5    

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หลั กสำคั ญ  5  ประการในการจัดทำ
โครงการได แก  (1 ) ความป ระหยั ด 
(Economy) (2 ) ความมี ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ค วาม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) (4 ) ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม 
(Equity) ( 5 )  ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส 
(Transparency) 

5    

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตอง
ต าม ห ลั ก วิ ธี ก า รงบ ป ระม าณ  ก าร
ประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิ ง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวา
หรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่
ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 

5    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาด
วาจะไดรับ 
มีการกำหนดดัชนีชี ้วัดผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ
วั ด ไ ด  (measurable) ใ ช บ อ ก
ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล  ( effectiveness) ใ ช 
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอย
ละ  การกำหน ด อั น เกิ ดจากผลของ
วัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ           (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 
 

5    

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการ
ดำเนิ นการตามโครงการพัฒ นา ซึ่ ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ไดผลหรือผลที่ เกิด ข้ึนจะตองเท ากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) 
มี ค ว า ม เป น ไ ป ไ ด แ ล ะ มี ค ว า ม
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการ
ด ำ เนิ น ง า น อ ย า ง ชั ด เ จ น แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลอง
กับความเปนจริง (5) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 
 

5    

รวม 65    
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สวนท่ี 4 

สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
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ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
--------------------------------- 

ปญหาและอุปสรรค 
 -โครงการตางๆโดยสวนใหญไมไดระบุความชัดเจนของเปาหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให
ยากตอการติดตามและประเมินผล 
 -ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับแผนดำเนินงาน 
 -การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไมไดขนาดตามที่ระบุไวในโครงการ เนื่องมาจากขาดการสำรวจ
พ้ืนที่อยางจริงจัง 
 -โครงการท่ีกำลังดำเนินการขาดความตอเนื่อง เพราะประสบปญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจัดทำฐานขอมูลในการพัฒนาในทุกๆดานใหมีความทันสมัยและพรอมท่ีจะนำมาวิเคราะห
แผนงาน เชน 
  -ขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการทำประชาคม 
  -ขอมูลพ้ืนฐานจากการวิเคราะหศักยภาพ เชน ดานศิลปวัฒนธรรม ปราชญชาวบาน 
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นที่จะสามารถพัฒนาและตอยอดดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษได 
  -ขอมูลพ้ืนฐานจากปจจัยภาพนอก เชน ปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  -ขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากขอมูลทุติยภูม ิเชน จปฐ. เปนตน 
 2. ควรนำนโยบายของผูบริหารมาวิเคราะห และกำหนดเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยกำหนด
เปนประเด็นยอยและเปาหมายของนโยบายแตละดานใหชัดเจน และใหทุกสวนราชการมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน/ตำบล อยางจริงจัง 
 3. โครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ตองระบุกิจกรรมที่ตองทำอยางในการ
ดำเนินงานในปงบประมาณนั้นๆอยางชัดเจน และไมตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแตไมมีกิจกรรมรองรับ 
ซึ่งแสดงถึงการไมมีแผนงานที่ชัดเจน 
 4. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแลวเสร็จควรสรุปเปนผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเลมหรือแฟม
สะสมงาน เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชาหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบและเผยแพรประชาสัมพันธใหกับผูสนใจ
ทราบ 
 5. โครงการพัฒนาตางๆควรตระหนักถึงความคุมคาในการใชงบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน 
และการมีสวนรวมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงปองกันปญหาเชน เรื่องแหลงน้ำ การ
ปองกันภัยตางๆ เปนตน 
 6. ควรมีการประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย รายงานการติดตามและประเมินผลใหประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบในรูปแบบที่
เหมาะสมและทั่วถึง 
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