
 
 

 
 

 
รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

อ าเภอสอง   จังหวัดแพร ่
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ประจ าปี 2563 
*************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้ อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในไม่ห้าวัน  
นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ  
เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   ให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่ 7  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
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                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.261 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมือง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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                                                            ส่วนที่ 1 

บทน า 
--------------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกนัมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ดว้ยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหวัเมืองจึงเปน็การติดตามผลที่ให้ความส าคญั ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมืองหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมือง สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหัวเมือง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆพร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 



 
 

หัวเมืองโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลหัวเมือง  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล                                                                                                              
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   



 
 

  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
                  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow  
                                                                                                                               
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี



 
 

หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็น 

รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมือง   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมอืง 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เชน่  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสว่นประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมืองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี      
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต)ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หัวเมือง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 



 
 

                                                                                                                                    
ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น



 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต  

                                                                                                                                 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง   

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหัวเมือง   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  



 
 

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ                                                                                                                                 
บริหารส่วนต าบลหัวเมืองเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหัวเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 
 

วิสัยทัศน์ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

---------------- 
   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา  5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน   และแผนชุมชนต าบล  
   
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 วิสัยทัศน์   
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
       “หัวเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองสอง แหล่งของเกษตรกรรม เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา ชาวประชาเป็นสุข” 
            2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
 1.   พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
 2.   พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง   สาธารณูปโภค 
 3.   พัฒนา จัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา   ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 3. สนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุขชุมชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  1.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ   ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและ     เกษตรอินทรีย์  
 2.  พัฒนา   จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

3.  พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมการเกษตร 
4.  ส่งเสริม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
 1.  ส่งเสริม พัฒนาองค์กร ชุมชนให้เข้มแข็งและการมีส่วน ร่วมตามหลักประชาธิปไตย 
 2.  สนับสนุนบูรณาการบริหารจัดการงานภาครัฐเอกชนและ      องค์กรชุมชน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.  ฟ้ืนฟู    พัฒนา   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ      สิ่งแวดล้อม 
 2.  สร้างจิตส านึก   ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการน้ าเสียขยะ     มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 



 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10) แผนงานการเกษตร 
  11) แผนงานการพาณิชย์ 
  12) แผนงานงบกลาง 
๒.๓  เปูาประสงค ์
 ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่า
อยู่ 
 
๒.4  ตัวชี้วัด 
 ๑)  ประชาชนในเขต อบต.มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๕ 
 ๒)  ในเขต อบต.มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
 ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปะวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
 ๔)  ประชาชนในเขต อบต.ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
 ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
 
 ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
 ๗)  หมู่บ้านในเขต อบต.ร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
 ๘)  การบริการจัดการของ อบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 ๙)  การบริการจัดการของ อบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 
๒.๔  ค่าเปูาหมาย 



 
 

 ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
 ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
 ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 
๒.๖  กลยุทธ ์
 ๑)  พัฒนาขุดลอก  อ่างเก็บน้ าและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 ๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 ๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ 
และเพ่ิมช่องทางตลาด 
 ๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
 ๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพสารเสพติด  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
 ๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
 ๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 ๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 
 

 ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 
 

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายสาคร  จิตชู  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง) 
นโยบาย  7 ข้อ และแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

1.1  โครงสร้างพื้นฐาน 

1.  ด าเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซมและต่อเติมถนนภายในหมู่บ้าน  ให้เชื่อมติดต่อถึงกัน  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความปลอดภัยต่อราษฎร  ที่ใช้ถนนสัญจรให้แล้วเสร็จทั่วถึงกัน  โดยจะสรา้งถนน คสล.  เพ่ือ
สนองตอบนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดดุลการค้ากับต่างประเทศ  และใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่มีในท้องถิ่น  และ
ก่อให้เกิดรายได้ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
2.  จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  เช่น การท าน้ าประปาภูเขาหลายแห่ง  เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคและบริหารในฤดูแล้ง 
3.  จัดระบบไฟฟูาสาธารณะหมู่บ้านให้ทั่วถึง  โดยเฉพาะจุดส าคัญ ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน 
1.2   ด้านการเกษตร 

1.  จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  เช่น  การสร้างฝาย  อ่างเก็บน้ า 
2.  ส่งเสริมการเพาะปลูกท่ีถูกต้อง  เช่น  การใช้พันธุ์ไม้ที่ดี 
3.  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  และจัดวิทยากรอบรม
ให้ความรู้  แนะน าการท าปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ  การใช้ปุ๋ยเคมี  สารเคมี  อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
4.  ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  เพื่อเพ่ิมพูนรายได้ให้กับประชาชน 
5.  ส่งเสริมให้มีตลาดกลาง  เพ่ือลดการเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง 
2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1  การศึกษา 
1.  สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน  ให้ศักยภาพและมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  โดยที่มี
ชุมชนมีส่วนร่วม  ในการรับจดัการโรงเรียน  แบบการใช้การสื่อสารเทคโนโลยี  สนับสนุนงบประมาณในการ
อบรมครูให้มีความสามารถ  ในการใช้คอมพิวเตอร์  สนับสนุนงบประมาณด้านอ่ืน ๆ ให้ขวัญและก าลังใจแก่ครู  
อาจารย์  และผู้บริหาร  สนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการให้กับโรงเรียน  เพ่ือลดภาระด้านธุรการการงาน 
หนังสือให้กับคณะครู  เพ่ือให้ครูมีเวลาดูแลเด็กอย่างทั่วถึง 
2.  สนับสนุนโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน  ก่อนปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาทุกแห่งในต าบลหัวเมือง  
เพ่ือส่งเสริมด้านสมอด  สติปัญญาและทางด้านร่างกาย 

3.  ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษา  ค้นคว้า  ทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยีให้เยาวชน  ได้มีโอกาสใช้
คอมพิวเตอร์ฟรี  ที่องค์การบริหารส่วน 
ต าบลในวันและเวลาราชการ 
 
 
 



 
 

2.2  ด้านสาธารณะสุข 
1.  สนับสนุนส่งเสริมงานด้านสาธารณะสุข  เน้นการปูองกันโรคภัยอันตรายต่าง ๆ  การระบาดของโรคต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
2.  ส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อเด็กในวัยเจริญเติบโต  สนับสนุนโภชนาการอย่างถูกต้องและปลอดภัย  แก้ไข
เด็กท่ีขาดสารอาหาร และเด็กที่มีน้ าหนักเกิน 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนงานของอสม.  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (อสม. อาจจะได้รับสวัสดิการตามสมควร) 

3.  การนันทนาการ  การกีฬา  การท่องเที่ยว 
1.  ส่งเสริม  สนับสนุน การกีฬาอย่างต่อเนื่อง  โดยให้การสนับสนุนโรงเรียน  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มพ่อบ้าน  
กลุ่มผู้สูงอายุ  ให้ฝึกฝนการออกก าลังกายเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรง 
2.  ส่งเสริมจัดงบประมาณ ในการจัดวิทยากรเล่นกีฬาที่ถูกต้อง  รู้กฎ กติกา มารยาทในการเล่น  รู้แพ้  รู้ชนะ  
เล่นกีฬา  เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตดี 
3.  ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา  กรีพา  ประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน เพ่ือที่จะคัดเลือกกีฬา  นักกรีฑา ที่เป็นเลิศในด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ เพ่ือส่งเป็นตัวเทนของต าบล  
อ าเภอ  จังหวัดต่อไป 
4.  จัดให้มีสวนสาธารณะ  สวนหย่อม  ลานกีฬา  เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ  และการออกก าลังกาย  รวมถึง
การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน 
5.  ส่งเสริม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน  หมู่บ้าน  หรืออ่างเก็บน้ าที่มีอยู่แล้วให้สวยงาม   เพ่ือเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ  การออกก าลังกาย  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 

4.  การจัดระเบียบชุมชน  และการเก็บรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.  การจัดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   และการปูองกันภัยสาธารณะภัย 
2.  ส่งเสริม  สนับสนุน ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   ให้มีความรู้ความช านาญ  สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัด ค่าตอบแทนและสวัสดิการตามความเหมาะสม3.  จัดงบประมาณใน
การปูองกัน  และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอเพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.  ส่งเสริม  ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์ของข้อมูลสารสนเทศ (อบต. จะเปิดกว้างความคิดเห็นของ
ทุกท่าน  อบต.ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทุกอย่างที่ไม่ผิดระเบียบของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ  
ทั้งการเงิน  การคลัง  การโยธา  โดยอาศัยระเบียบแห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. 2542 เป็นหลัก)
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
และได้รับรู้ถึงสิทธิ  และผลประโยชน์ และสิทธิอันพึงมีพึงได้จากกฎหมายบ้านเมือง 
4.  การวางแผน  การท าวิสาหกิจ  และพาณิชยกรรม  การตลาด 



 
 

4.1  ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าพ้ืนบ้าน  โดย
การใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในชุมชนพัฒนาผลผลิตภัณฑ์  เช่น  การแปรรูปเมี่ยงให้มีคุณภาพ และเป็นที่
ยอมรับของตลาด 

5.  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการควบคุมและก าจัดมลภาวะต่าง ๆ 
5.2  สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอย  ให้ถูกวิธี  โดยไม่ให้เกิดมลพิษ 
5.3  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ปุาไม้ชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างจริงจัง  เช่น  การปลูกปุาเสริมการตัด
ไม้ใช้ให้คุ้มค่าทางเชิงพาณิชย์ 
5.4  อนุรักษ์  ปรับปรุงฟื้นฟู  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง ฯลฯ  โดยการปล่อยสัตว์น้ าต่าง ๆ เช่น ปล่อยพันธุ์ปลา
ต่าง ๆ คืนสู่ธรรมชาติ  เพ่ือปรับสมดุลแห่งธรรมชาติ  และเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติ 

6.  การสงเคราะห์ประชาชน  และการอ านวยความสะดวกในการบริหาร 
1.  ส่งเสริม สนับสนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จัดงบประมาณส่งเสริมกองทุนผู้สูงอายุ  และสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
2.  ส่งเสริม  สนับสนุน  เบี้ยยังชีพผู้พิการ  เด็กท่ีด้อยโอกาสให้มีโอกาสเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา  การ
ประกอบอาชีพ  สิทธิมนุษยชน และ อันพึงมีพึงได้ 
3.  ส่งเสริมศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน  ให้มีคุณภาพ  และสนับสนุนงบประมาณอบรมครู  พี่เลี้ยงเด็กให้มี
ความรู้ความช านาญยิ่งขึ้น 
4.  สนับสนุนงบประมาณในการสงเคราะห์ผู้ยากจนในยามวิกาล  เช่น  มีการตาย  จะช่วยเหลือเรื่องโลงศพ  
รถแห่  และพิธีทางศาสนา 

 
7.  การส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.  ส่งเสริมให้เยาวชน  ได้มีสว่นร่วมในการประกอบพิธีทางศาสนา  พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวให้มากข้ึน  
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม  เกิดความเข้มแข็งข้ึนทางด้านจิตใจ  และสามารถปูองกันยาเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ ได้ 
 2.  ส่งเสริม  สนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นศูนย์กลางศึกษาธรรมะให้กับเยาวชน และครอบครัว 
3.  ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  จารีตประเพณีดั่งเดิม  เช่น พิธีหล่อเทียนพรรษา  ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



 
 

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 

1.  บริเวณพ้ืนที่ต าบลหัวเมือง  มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท   ท าให้การคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว
ขึ้นกว่าเดิมมาก 
2.  พ้ืนที่ต าบลหัวเมือง ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นหลัก  
จุดอ่อนของพ้ืนที่ 
1. การจัดเก็บภาษีได้น้อยไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากไม่มีย่านธุรกิจ  แหล่งท่องเที่ยว 
โอกาสของพ้ืนที่ 

1. สามารถส่งเสริมให้บุคลากรในต าบลมีความรู้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  และใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ 
2. พ้ืนที่ที่เป็นเส้นทางการเกษตร  ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นถนนดินลูกรัง  และบางเส้นทางดังกล่าว
สามารถเชื่อมโยง ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท าให้การเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว  เป็นไปด้วยความ
สะดวกมากข้ึน 
อุปสรรคของพ้ืนที่ 

1.  เส้นทางสัญจรไปมา ระหว่างต าบลหัวเมือง หากในฤดูฝน  ถนนจะลื่นมาก  ท าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง 
2.  ในฤดูฝน  พื้นที่ต าบลหัวเมือง  จะสวยงามมากกว่าในฤดูอ่ืน  แต่การสัญจรจะไม่สะดวกเท่าที่ควร 
 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

ด้านสังคม 
- การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-     สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  คนยากจน   เด็ก  คนชรา  และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
-     ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
-     สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและ 
      ไม่ติดต่อ 
-     ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
-     ส่งเสริมเครื่องออกก าลังกายประจ าต าบล , วัสดุอุปกรณ์กีฬาชุมชน 
-     จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต าบล 
-     จัดให้มีหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
-     ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 
-     ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-     สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

                                                                                                    



 
 

การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
- สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์และ

โรงเรียนทุกโรงในพ้ืนที่ 
- ส่งเสริม สนับสนุนพิธีศาสนา  รัฐพิธี  ตลอดจนงานวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ  ของ

ท้องถิ่น 
- จัดงานวันผู้สูงอายุ 
- สนับสนุนบุคลากรผู้ดูแลเด็ก 
- ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอนในสถานศึกษา 
- ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก 

ด้านเศรษฐกิจ 
- ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมการแปรรูปถนอมอาหาร 
- ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร 
- ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ 
- ปรับปุรงถนนเข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร 

โครงสร้างพื้นฐาน 
- ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมดาดคอนกรีต 
- ซ่อมแซม ขยายเขตไฟกิ่ง 
- ก่อสร้างทางเดินเท้า 
- ก่อสร้างพนังกันดินพัง 
- ก่อสร้างซุ้มปูายชื่อหมู่บ้าน 

ด้านแหล่งน้ า 
- ก่อสร้างฝายกั้นน้ าพร้อมวางท่อประปาและถังเก็บน้ า 
- พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบทางเดินน้ าที่ใช้ในเกษตร 
- จัดให้มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
- ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลรักษาระบบประปา 

ด้านการเมือง การบริหาร 
- จัดประชาคมระดับหมู่บ้าน ต าบล 
- ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
- จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาโดยชุมชน 
- ปลูกต้นไม้ที่บริเวณปุาชุมชุนและที่สาธารณะในพ้ืนที่                                                                                                     
- การประชาสัมพันธ์  ปลูกจิตส านึกการดูแลรักษาปุา 
- ติดต่อประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการอนุรักษ์และพ้ืนฟูปุา 

 
 
 



 
 

3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ด้านสังคม 

- ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
- ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน 
- ชุมชนมีความม่ันคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
- การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- มีการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา 
- ประชาชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ในการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี 
- มีการเชิดชูวัฒนธรรมประเพณีของดีประจ าท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ 
- ประชาชนประกอบอาชีพตามความถนัดและความต้องการสอดคล้องกับทุนทางสังคม 
- ชุมชนมีทิศทางการพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน 
- มีการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ี 
- มีการสร้างงาน สร้างรายได้  แก้ไขปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชน 
- เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรการคมนาคม 
- ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต 

ด้านแหล่งน้ า 
- ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 
- ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

การเมือง การบริหาร 
- เกิดประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน 
- ประชาชนส่วนร่วมในการเมือง การบริหาร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปุาให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
- มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
               



 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     3.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง มีความสัมพันธ์
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารจัดการน้ า  ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารทรัพยากรน้ า 
และดิน  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และบริการสู่สากล   ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และ
บริการสู่สากล 

 



 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

 
  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2.การ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่าน  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 

2 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
   

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564       2565 
โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

15 11 12 6 15 3 12 - 11 - 

  2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

61 16 4 25 8 3 5 - 5 - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5 - - - 5 2 - - - - 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

17 3 15 12 18 8 18 - 18 - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

10 - 30 1 148 11 52 - 30 - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

24 - 23 - 36 7 36 - 37 - 

 
 

 



๒๒ 

 

 
3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน เปรียบเทียบตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ด้านการบริการชุมชน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักงานปลัด 3 34,000 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 
 

ด้านการบริการชุมชน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

กองคลัง 
ส านักงานปลัด 

3 268,000 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ด้านการบริการชุมชน 
 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 
 

กองการศึกษาฯ 2 50,000 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านการบริการชุมชน 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

กองการศึกษาฯ 8 746,220 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการบริการชุมชน 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

กองช่าง 11 803,100 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริการชุมชน 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

กองสาธารณสุขฯ 7 396,030 

 

 

 
 
 



๒๓ 

 

 
ส่วนที ่3  

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2563 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  20 18 90 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 93 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 52 80 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองในเขตจังหวัด       10 8 80 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 80 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 80 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 3.8 แผนงาน       5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 77 78 
 
 



๒๔ 

 

                
1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 2 66.66  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.5 75  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1 50  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

3 2 66.66  



 
 

 
 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 2 100  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเมือง 

3 2 100  

รวม 20 18.5 92.5  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
 
 

 

 

 

 



 
 

 

1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเมือง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 1 50  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 50  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1 50  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

2 1 50  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

 
 



 
 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 100  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตาม
งบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา
และแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 11 73.33  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

 

 

 



 
 

 
1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหัวเมืองสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 80  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมืองในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 8 80  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 8 80  

3.4 วิสัยทัศน ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80  



 
 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมืองที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80  

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

5 4 80  

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมือง ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80  

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมืองที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80  

 

 

 

 

 



 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เมืองในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

5 4 80  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4 80  

 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8 80 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4 100 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 60 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3 60 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4 80 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 81 81 

 
 



 
 

2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเมือง (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลุม 

รวม 10 8 80  
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คอืผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนนิการไดม้ี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้

10 
 

5 

 
 

3 

 
 

60 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 3 60  

รวม 10 6 60  
 



 
 

  2.4การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

 
 

4 

 
 

80 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ 

ที ่
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมืองในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis) / 
Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ(Integration) กับองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเมืองที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 
5 

 
4 

 
80 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น    (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4 80  

รวม 10 8 80  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2.6 โครงการพัฒนา 
ล าดับ 

ที ่
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมืองที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 80  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5 4 80  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 4 80  

 
 



 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวสิยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (4) 
ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสูผ่ลสมัฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปูระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธภิาพ 
 

5 4 80  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 80  
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 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4 80  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80  

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

5 44 80  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์               มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 4 80  
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 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

รวม 60 56 93.33  
   
 

 

 

 
  



 
 

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 



 
 

 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง

พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา  หมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา 
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ 

ด่วนที่สุด ที่มท.0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที2 พ.ศ. 2559 ต่อมาเมื่อระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 มีผล

ใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือ ที่ มท.0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ก าหนด

แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตลอดจนด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผล

ใช้บังคับต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นทางการอย่างอ่ืน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระรากฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรค 3 ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ /กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะห้าปี    (พ.ศ. 2561-2565)  และให้องค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
 
 
 



 
 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้     

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 

 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  
(75โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 230  

32.60 67.56 
2 ตั้งในข้อบัญญัติ

งบประมาณ 
111 25,250,000 

3 สามารถด าเนินการได้ 75 7,832,228 



๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 



 
 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน
และแผนอ่ืนๆ 

10,000 - - -  ข้อบัญญัติ 
 

สป. 

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000 - - -  ข้อบัญญัติ สป. 
3 โครงการ อบต.หัวเมืองพบประชาชน 15,000 - - -  ข้อบัญญัติ สป. 
4 โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติและงานรัฐพิธี 15,000 8,000  - - ข้อบัญญัติ สป. 
5 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 14,000 14,000  - - ข้อบัญญัติ สป. 
6 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ต่าง ๆ 
15,000 12,000  - - ข้อบัญญัติ สป. 

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงาน 

15,000 - - -  ข้อบัญญัติ สป. 

8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบลหัวเมือง 10,000 - - -  ข้อบัญญัติ สป. 
9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 
10,000 - - -  ข้อบัญญัติ สป. 

10 โครงการอบรมและทัศนศึกษา 100,000 - - -  ข้อบัญญัติ สป. 
11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสาร 
15,000 - - -  ข้อบัญญัติ สป. 

 



 
 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

12 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 9,490  - - ข้อบัญญัติ 
 

สป. 

13 ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ 3,500 2,400  - - ข้อบัญญัติ สป. 
14 ค่าจัดซื้อตู้เย็น 6,500 6,290  - - ข้อบัญญัติ สป. 
15 ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 5,500 3,750  -  ข้อบัญญัติ สป. 
16 ค่าจัดซื้อสว่านแบบไร้สาย 4,000 3,700  -  ข้อบัญญัติ สป. 
17 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ

ส านักงาน 
16,000 16,000    ข้อบัญญัติ สป. 

18 ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 3,000 1,190  - - ข้อบัญญัติ กองคลัง 
19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 15,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองคลัง 
20 ค่าจัดซื้อตู้เย็น 6,500 6,290  - - ข้อบัญญัติ กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 ค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนปูองกันภัย 10,000 - - -  ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
2 ค่าใช้จ่ายส าหรับงาน อปพร.และงานความ

ปลอดภัยทางถนน 
50,000 12,500  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

3 ค่าบรรเทาสาธารณภัย 246,278 169,175.15  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

20,000 - - -  ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 30,000 - - -  ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการอบรมกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
ผู้น า/กลุ่มเยาวชน 

50,000 - - -  ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการอบรมผู้สูงอายุ 50,000 50,000  - - ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

5 อุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลหัว
เมือง 

20,000 - - -  ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

    

 
 

 

 

 



 
 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 แผนงานการศึกษา 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 75,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการอบรมเยาวชนและนักเรียน 10,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

628,620 470,860  - - ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

4 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 40,200 39,000  - - ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

5 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 6,000 5,500  - - ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

6 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ2บาน 5,500 5,500  - - ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

7 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 17,000 17,000  - - ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

8 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ
ส านักงาน 

16,000 16,000  - - ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

9 ค่าก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน ศพด. 20,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

10 โครงการก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ าศพด. 40,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองการศึกษา
ฯ 

    



 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

11 อุดหนุนโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 40,000 40,000  - - ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

12 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 1,144,000 914,480  - - ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

13 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน 20,000 - - -  ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

 

  

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 80,000 80,000  - - ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการอบรมเพ่ิมทักษะทางด้านกีฬา 20,000 20,000  - - ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาชาวบ้าน 

150,000 26,220  - - ข้อบัญญัติ กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 
 



 
 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500 5,500  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
2 ค่าจัดซื้อปั้มน้ า 80,000 77,700  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
3 ค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ าบาดาล 20,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองช่าง 
4 ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต 90,000 65,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
5 ค่าจัดซื้อตู้เย็น 6,500 6,280  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
6 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 7,500 7,500  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
7 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาและเดินสายไฟบ้าน

หนองเสี้ยว หมู่ 8 
17,900 17,900  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 

8 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา 100,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองช่าง 
 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 โครงการปรับปรุงเพดานปูอมยาม อบต.หัวเมือง 6,000 6,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
2 โครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บของ 

 อบต.หัวเมือง 
450,000 450,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถังกรองน้ าประปา หมู่4 27,300 25,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
4 โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถังกรองน้ าประปา ม.3 17,900 17,100  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
5 โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถังกรองประปา ม.12 17,900 17,100  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
6 โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถังกรองน้ าประปา ม.5 7,200 7,200  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
7 โครงการก่อสร้างที่กั้นนกถังกรองน้ าประปา ม.

11 
17,900 - - -  ข้อบัญญัติ กองช่าง 

8 โครงการต่อเติมรั้วที่ทิ้งขยะ อบต.หัวเมือง 93,200 93,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
9 โครงการเสริมตาข่ายก้ันสนามฟุตซอล ม.7 48,500 48,200  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ ม.3 350,000 350,000 - -  ข้อบัญญัติ กองช่าง 
11 โครงการก่อสร้างลานฌาปนสถาน ม.6 278,700 278,400  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 80,600 80,600  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 51,600 51,600  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 68,900 68,900  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 268,900 268,900  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 37,700 37,700  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 36,900 36,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 

 



 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 61,000 61,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 24,300 24,300  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
20 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบมีฝาปิด 

หมู่10 
150,000 150,000 -  - ข้อบัญญัติ กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบมีฝาปิด 
หมู่5 

55,500 54,000 -  - ข้อบัญญัติ กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบมีฝาปิด 
หมู่5 

153,200 153,200  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าแบบมีฝาปิด 
หมู่1 

186,600 186,000 -  - ข้อบัญญัติ กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตประปา ม.4 23,000 22,600  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
25 โครงการวางท่อ คสล. ม.2 65,700 65,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
26 โครงการวางท่อ คสล. ม.5 154,300 154,000 -  - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
27 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 50,000 50,000 -  - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
28 โครงการก่อสร้างรางรินรูปตัวยู ม.8 165,000 - - -  ปป.ค าชี้แจง กองช่าง 
29 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัล ม.8 45,000 45,000  - - ปป.ค าชี้แจง กองช่าง 

 

 

 

 



 
 

 

5.3 แผนงานการเกษตร 
 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 ค่าจ้างเหมาขุดลอกล าเหมืองขนาดเล็ก 50,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองช่าง 
2 โครงการก่อสร้างรางรินรูปตัวยู ม.13 217,900 - - -  ข้อบัญญัติ กองช่าง 
3 ค่าจัดซื้อปั้มน้ า 160,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองช่าง 
4 โครงการขุดลอกห้วยร่องแก่น 25,000 25,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
5 โครงการขุดลอกล าเหมืองกลาง ม.12 60,000 60,000  - - ข้อบัญญัติ กองช่าง 
6 โครงการวางท่อ คสล.ม.12 80,000 - - -  ข้อบัญญัติ กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนงานงบกลาง 
 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 75,000 67,562  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,081,200 9,530,700  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,955,200 4,068,000  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
4 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 90,000 81,500  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
5 ส ารองจ่าย 300,000 263,046.05  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
6 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 102,000 123,457.50  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น(กทบ) 
202,522 202,522  - - ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

8 สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน 30,000 - - -  ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 
9 เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน 240,000 78,534  -  ข้อบัญญัติ ส านักปลัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

30,030 30,030  - - ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

2 ค่าใช้จ่ายในการพ่นหมอกควัน 70,000 - - -  ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการอบรมท าน้ าหมัก 20,000 4,700  - - ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการเดินเคาะประตูบ้าน สร้างวินัย คัดแยก
ขยะ 

20,000 - - -  ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดใช้ถุงพลาสติก 
ลดภัยสิ่งแวดล้อม 

20,000 - - -  ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการอบรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 20,000 14,719  - - ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

7 อุดหนุนส าหรับด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

260,000 260,000  - - ข้อบัญญัติ กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 



 
 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

308,000 - -  
 

- โอนเพิ่ม 
 

กองช่าง 

2 โครงการเทลาน คสล.ข้างห้องประชุม 358,900 - -  
 

- โอนเพิ่ม 
 

กองช่าง 

3 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมหูช้าง 
ขนาด 0.60 เมตร บ้านสันปูุสี ม.6 

177,300 - -  
 

- โอนเพิ่ม 
 

กองช่าง 

4 โครงการปูองกันตลิ่งพังเหมืองกลาง 37,800 - - -  
 

โอนเพิ่ม 
 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 185,000 - -  - โอนเพิ่ม 
 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 208,400  -  - โอนเพิ่ม 
 

กองช่าง 

 

 

 

 



 
 

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเพาะกิจประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 

1 ก่อสร้างลานกีฬา รร.บ้านวังฟุอน 583,000 536,000  
 

- - (เงินอุดหนุน) 
ส่วนราชการ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ 1,000,000 880,000  
 

- - ข้อบัญญัติ 
(เงินอุดหนุน) 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานของอบต.หัวเมืองปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

งบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                              42,304,910 บาท 
งบประมาณที่ใชไ้ปทั้งหมด                                                   39,842,380.05 บาท 
จ านวนโครงการในข้อบัญญัติ                                                   111           โครงการ 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว                                             75            โครงการ                                                          
จ านวนโครงการที่ที่ไม่ไดด้ าเนินการ                                          37            โครงการ 
งบประมาณคงเหลือ                                                   1,533,291.87     บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ส่วนที่ 4 

ข้อสังเกตและการเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

มีเนื้อที่ในต าบลหัวเมืองมีประมาณ  158,987  ไร่  หรือ  254.38  ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็น  
ปุาสมบูรณ์ประมาณ  50,206  ไร่ หรือ 80.33 ตารางกิโลเมตร ปุาเสื่อมโทรมประมาณ  30,969  ไร่ หรือ 
49.55  ตารางกิโลเมตร (แยกมาจากพ้ืนที่ท ากินโดยประมาณ)  แบ่งเป็นพ้ืนที่ท ากิน  75,312  ไร่ หรือ 
120.50  ตารางกิโลเมตร  (พ้ืนที่ท ากินรวม ข้าวไร่  ข้าวโพด สวนผลไม้)  และแบ่งเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัย  
2,500 ไร่หรือ  4 ตารางกิโลเมตร  
   
สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1. โครงการในแผนพัฒนา 4 ปี  จากเดิมมีมากเกิน จึงปรับลดลงให้เหมาะสมกับงบประมาณ แต่
เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณให้ครบตามวงรอบ จึงไม่สามารถด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติตาม
ห้วงเวลาตามแผนด าเงิน ปี 2563 
 2. การจัดล าดับความส าคัญของโครงการขาดการวิเคราะห์และให้ความส าคัญของโครงการที่มีความ
จ าเป็นหรือมีความเร่งด่วนในภาพรวมหรือขาดการมองถึงปัญหาและความเดือดร้อยของคนส่วนน้อยที่มีความ
เดือดร้อนท าให้โครงการบางโครงการมิได้รับการแก้ไขและเป็นปัญหาต่อเนื่องท าให้มีโครงการบรรจุในแผนมาก
และตกค้างมิได้ด าเนินการในแต่ละปี 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

           1.  ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา และความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยใช้แผนของชุมชน
เป็นฐาน  วิเคราะห์และก าหนดขนาดศักยภาพของท้องถิ่นที่ชัดเจนจะท าให้สามารถก าหนดโครงการและ
งบประมาณท่ีเหมาะสมและครอบคลุมในทุกด้าน  และปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับงบประมาณของท้องถิ่น 
         2.  ควรแยกโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ และโครงการที่เกินศักยภาพ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนโดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในเบื้องต้นและบรรจุไว้
เฉพาะโครงการที่มีความพร้อม  และท าความเข้าใจกับประชาชนในการเสนอโครงการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น  

3.  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการโดยวิเคราะห์ถึงความ
เดือดร้อนและความจ าเป็นเร่งด่วนของชุมชนในภาพรวม โดยเสียงส่วนใหญ่ต้องรับฟังและเห็นใจเสียงส่วนน้อย
เพ่ือมิให้มีโครงการบรรจุในแผนตกค้างมากมิได้ด าเนินการในแต่ละปี 

4.  สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเสนอโครงการและหากมีความจ าเป็นที่รองลงมาเมื่อ
พิจารณาถึงงบประมาณและศักยภาพของท้องถิ่นแล้วอาจชะลอโครงการเข้าบรรจุในแผนในปีถัดไป เพราะ
แผนพัฒนา 5 ปี มีการบวนการในการทบทวนปรับปรุงทุกปี และคณะกรรมการจัดท าแผนช่วยพิจารณาคัด
กรองโครงการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญและผลักโครงการที่มีความส าคัญรองลงมาบรรจุไว้ในปีถัดไป  
เพ่ือให้แผนงานโครงการในปีแรกบรรจุเฉพาะโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปีงบประมาณ 2563 

โตรงการจิตอาสา 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               
  โครงการผู้สูงอายุต าบลหัวเมืองร่วมใจ  

    



 
 

                    

 

โครงการก่อสร้างต่างๆ 

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 
 

                                                                                                                                                                                        

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตยราชนารี   

               

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ   

                                                                                                                                                                                                                       

         

                                                                                                                                                                                                                                                 


