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คำนำ 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ขอ 29  ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพ่ือให เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ี
ไดจากการติดตามใหผูบริหารทองถ่ินทราบ  คณะกรรมการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทองถ่ิน  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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บทสรุปผูบริหารทองถิ่น 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหนาท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการ
จะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายใน   สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถ่ิน
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถ่ินสามารถนำไปใชใหเกิดการพัฒนา
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดำเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายหรือไม และทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะไดนำขอมูล
ดังกลาวไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป  

  องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  6  ดาน  ดังนี้     

   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 
   ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
 
 ขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา    
  ๑. โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณใหดำเนินการแลว ไมควรโอนงบประมาณเพ่ิมใน
ภายหลัง  เพราะสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะหการใชจายงบประมาณอยางรอบดาน ควรมีการตั้งงบประมาณใหสอดคลองกับการเบิกจายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมท่ีไดต้ังงบประมาณในขอบัญญัติแลว ควรเรงรัดดำเนินโครงการ/
กิจกรรมใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกตางไปจากเดิมบาง  โดยเนนประโยชนของชุมชนเปนสำคัญ  
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  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเปนไปไดในเรื่องของ
ความพรอมดานพ้ืนท่ี ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของทองถ่ินเปนสำคัญ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภายนอก 
  ๕. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลหัว
หวา ใหมากข้ึน ท้ังกอนการดำเนินโครงการ ระหวางดำเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนของการดำเนินโครงการขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู ตรวจสอบการดำเนินโครงการใหมากข้ึน  
  ๖. ควรมีการสำรวจขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา และมีฐานขอมูลท่ี
เปนปจจุบัน เพ่ือสามารถใชประกอบเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชน เพ่ือนำไปสูแนว
ทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหา
เปนไปอยางรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดำเนินโครงการใหประชาชนรับทราบอยาง
ท่ัวถึงดวยวิธีการตางๆ ท่ีสามารถเขาถึงประชาชน ชุมชน ใหไดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุด 
                   ๘. ควรมีการบรหิารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวท่ัวถึง  
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สวนที่ 1  
บทนำ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมี
จุดหมาย    ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน
สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา จึงเปนการติดตาม
ผลท่ีใหความสำคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกำหนดไวหรือไม 
รวมท้ังงบประมาณในการดำเนินงาน 
  ๒. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตรวจสอบดู
วาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  ๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจาก ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน
ภายในตำบลหัวหวา 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ การนำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด และเม่ือพบจุดแข็งควรเรงดำเนินการ และตองมีความสุขุมรอบคอบใน

การดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ เม่ือพบ

ปญหาและอุปสรรค ควรหาขอมูลท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณนำมาแกไขสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคดวย

ความรอบคอบ เม่ือพบจุดออนควรหยุดและลดทอนปญหาลงใหได และดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน เพ่ือใหเกิด

การพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและยั่งยืน เปนไปตาม

เปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดำเนินการไป

แลววาสิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตาม

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล

แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรือ่งใด จึงไดกำหนด

เปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 

  ๑. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ซ่ึงจะชวย

ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  ๒. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนดไว สภาพผล

การดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกำหนดไว 

  ๓. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ 

การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

  ๕. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของ ผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสำนัก/กองทุก

ระดับขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ท่ีจะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนใน

ตำบลหัวหวา หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้      

  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี หนา 8 

 

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
   1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
   2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน   
   3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  
   4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
   5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดำเนินการตอไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  
ไดกำหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลท่ี
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกำหนดไว ซ่ึงสิ่งสำคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ำตามท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกำหนดไว  แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว  โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ อาจมีหลายลักษณะก็
ได ตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิค ซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนท่ี 3  
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา หรือผูเก่ียวของ หรือผูมี
อำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป 
ซ่ึงอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 

  3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มี

อำนาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัว

หวา โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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ข้ันตอนการรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิด
สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน
ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อำนาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน

รวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนำ

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อบต.หัวหวา 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร

ทองถ่ิน 
สภาทองถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและ

ป ระ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให

ประชาชนในหัวหวา ทราบในท่ี

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 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี หนา 11 

 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินภายในกำหนดเวลา เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

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

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

  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 1 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ซ่ึง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เปนตน 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ท้ังในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอ และจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
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  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมี
สวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3. กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง 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  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          
ไมเครงครัดในข้ันตอน 

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

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

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

 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 

  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทำใหแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 

  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ท่ีจะนำไปจัดทำเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  

  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. 2563       
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น       
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  เปนแผนยุทธศาสตรท่ีกำหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
ท่ีกำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดปราจีนบรุ ี อำเภอศรีมหาโพธิ และแผนชุมชนตำบลหัวหวา  

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

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

   4. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
    5. สงเสริมการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

      3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย 
    1. เพ่ือพัฒนาตำบลใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัย 
    2. เพ่ือสงเสริมการสรางอาชีพ รายได ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. เพ่ืออนุรักษและสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดลอม 

   4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา การอนุรักษ
        วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา 

   5. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

      4) วิสัยทัศน  
    “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
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1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น           
แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพาะป พ.ศ. 2563) 
ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการท่ีปรากฏอยูในขอบัญญัต ิงบประมาณ 2563 และจำนวนโครงการท่ีได
ปฏิบัต ิ

 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 
(พ.ศ.2563) 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏใน
ขอบัญญัต ิ
งบประมาณ
รายจาย พ.ศ.

2563 

จำนวนโครงการ
ที่ไดดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที ่

ไมได
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
(รวมอุดหนุนไฟฟา 8 โครงการ) 

93 55 31 
 

24 

ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 

2 1 1 - 

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 20 16 4 

ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

4 1 - 1 

ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 4 8 7 1 
ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 17 44 37 7 

รวม 134 128 92 37 

 
สรุปโครงการท่ีดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
จำนวน  134  โครงการ โครงการท่ีปรากฏอยูในขอบัญญัติ งบประมาณ 2563 จำนวน 92 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 68.66 

 
แทนคาสูตรการคำนวณ  = 92  x  100 
                 134 
     
    =  รอยละ  68.66 
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ          
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตามยุทธศาสตร 
(ปงบประมาณ 

2563) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

(ปงบประมาณ 
2563) 

งบผูกพัน งบประมาณ
คงเหลือ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
(รวมอุดหนุนไฟฟา 8 โครงการ) 

29,973,500 7,649,379.28 19,873,510.54 5,370,871 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 

50,000 50,000 - - 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4,609,789 3,650,696.14 - 927,460.38 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานการพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

150,000 - - 150,000 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 1,337,448 743,010.87 - 594,437.13 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหาร
จัดการ 

23,031,700 18,347,720 - 1,532,252 

รวม 59,152,437 30,440,806.29 19,873,510.54 8,575,020.51 

โครงการที่ดำเนินการ  ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตรดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
เกาะสมอ หมูที่ 15 จากศาลาสวนสุขภาพ ถึง
ศาลาพนทุกข 

2,299,800.00 0.00 0.00 
งบผูกพัน 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
เกาะสมอ หมูที่ 15 รอบสวนสขุภาพ 

1,228,600.00 0.00 0.00 งบผูกพัน 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
เกาะสมอ หมูที่ 2 จากบานนายพิพัฒน วงศ
สวัสดิ์ ถึงทีน่ายประจวบ นาทุม 

220,000.00 0.00 18,700.00 งบผูกพัน 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
เกาะสมอ หมูที่ 3 จากรานคาชมุชน ถึงทีน่ายก
อบศักดิ์ ขอแอบกลาง 

160,400.00 0.00 16,800.00 
 

งบผูกพัน 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
คลองสมบูรณ หมูท่ี 13 จากบานนายประเสริฐ 
พุทธา ถึงท่ีนายสมพร เธอจะโปะ 

617,000.00 0.00 260,900.00 
 

งบผูกพัน 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
คลองสมบูรณ หมูท่ี 13 จากวัดคลองสมบูรณ ถึงท่ี
ถนนสี่เลน 

417,900.00 306,800.00 0.00 ดำเนินการแลว 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
อุดมดี หมูท่ี 12 จากบานนางกัญญาณฏัฐ วงษปน 
ถึงท่ีนายเสาร ดอนทอง 

386,000.00 354,400.00 0.00 ดำเนินการแลว 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคก
อุดมดี หมูท่ี 12 จากบานนายสมุติร ศรเีกษม ถึงท่ี
นางสมลิม้ เภาเนือง 

1,073,500.00 0.00 0.00 
 

งบผูกพัน 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนสับฟาก หมูท่ี 14 จากทางหลวงหมายเลข  
3070 ถึงท่ีนางสาวศดิาวรรณ สุมเหม 

371,900.00 333,211.00 38,689.00 
 

ดำเนินการแลว 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนสับฟาก หมูท่ี 14 จากท่ีนายวรรณา ดวงดี ถึง
ท่ีนางวารุณี พระแทน 

306,600.00 267,100.00 39,500.00 
 

ดำเนินการแลว 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
สีเสยีดไทรงาม หมูท่ี 16 จากบานนายวอง เขียว
ชอุม ถึงท่ีนายราชัย วงษพา 

382,600.00 330,429.00 52,171.00 
 

ดำเนินการแลว 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองนก หมูท่ี 10 จากท่ีนางหนูเพียร วงษเสนา 
ถึงท่ีนายทรงศักดิ์ อุปถัมภ 

874,200.00 0.00 0.00 
 

งบผูกพัน 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองนก หมูท่ี 10 จากบานนางบรรทม รินทา ถึง
ท่ีนางบรรทม รินทา 

151,700.00 135,169.00 16,531.00 
 

ดำเนินการแลว 

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองนก หมูท่ี 10 จากบานนางเสถียร สุวรรณ
วงค ถึงท่ีนายสังวาล บิณฑะ 

83,000.00 76,500.00 6,500.00 
 

ดำเนินการแลว 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองปรือนอย หมูท่ี 9 จากท่ีนางเตือน เกาะ
จันทร ถึงบริเวณถังน้ำประปาหมูบาน 

124,500.00 98,900.00 25,600.00 
 

ดำเนินการแลว 

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองระเนตร หมูท่ี 11 จากบานนางระเบียบ มะ
โนภัย ถึงท่ีนางนุน สอนเพ็ชร 

660,400.00 0.00 0.00 
 

งบผูกพัน 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองหูชาง หมูท่ี 8 จากท่ีนางฝาย อินทรโชติ ถึง
ทางสาธารณประโยชน 
 

560,500.00 0.00 0.00 

 
งบผูกพัน 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองหูชาง หมูท่ี 8 จากแยกถังประปา ถึงท่ีนางฮั้ว 
จันทรสระ 

278,300.00 237,200.00 41,100.00 
 

ดำเนินการแลว 

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัว
ซา หมูท่ี 5 จากบานนายประภาส บุญเชิด ถึงเขต
ติดตอหมูท่ี 4 บานหายโศก 

794,700.00 0.00 108,900.00 งบผูกพัน 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัว
ซา หมูท่ี 5 จากปากทางเขาวัดปาโพธ์ิแกว 1 ถึง
สวนนางสุพรรษา วิจิตรสกุลสูง 

476,900.00 411,300.00 65,600.00 ดำเนินการแลว 

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัว
ซา หมูท่ี 6 จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึง
ประปาสระน้ำบอระเพ็ด 

2,650,400.00 0.00 0.00 
 

งบผูกพัน 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัว
ซา หมูท่ี 6 จากบานนางปราณี งามวงษ ถึงท่ีนายสุ
ชาติ ซื่อตรง 

586,400.00 0.00 79,400.00 
 

งบผูกพัน 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัว
ซา หมูท่ี 6 จากบานรอยตรไีพบูลย งามวงษ ถึง
บานนางแดง นพคุณ 

42,100.00 37,939.00 4,161.00 
 

ดำเนินการแลว 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหาย
โศก หมูท่ี 4 จากบานนางขันทอง ค้ำชู ถึงท่ีนายสุ
เนตร สังอรด ี

380,100.00 326,900.00 53,200.00 
 

ดำเนินการแลว 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหาย
โศก หมูท่ี 4 จากบานนางพรรณี ประครองถึงท่ีนาง
เกสร สิลสรอย 

69,100.00 50,770.46 9,500.00 
 

ดำเนินการแลว 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหาย
โศก หมูท่ี 4 จากบานนางสาวอนงค โอบออม ถึงท่ี
นางภู พันธสม 

1,535,500.00 0.00 0.00 
 

งบผูกพัน 

27 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete บานหนองไฮ หมูท่ี 17 จาก
หนาวัดหนองระเนตร ถึงทางแยกเขาตำบลหนอง
โพรง 

800,600.00 0.00 0.00 
ไมได

ดำเนินการ 

28 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete บานหัวหวา หมูท่ี 1 จากท่ี
นางสมคิด แสงเดือน ถึงท่ีนายธนสินธ เลิศพิพัฒน
มงคลสกุล 

800,600.00 624,800.00 55,600.00 ดำเนินการแลว 

29 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete บานหัวหวา หมูท่ี 1 จากท่ี
นายนาวิน กิมเต็ก ถึงท่ีนางกนกพร พิมแพง 

621,800.00 522,800.00 0.00 
 

ดำเนินการแลว 

30 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมูท่ี 2 
จากบานนางณัฏฐิณี ซื่อตรง ถึงโนนเตาปูน 

46,200.00 19,600.00 26,600.00 ดำเนินการแลว 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี หนา 21 

 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

31 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมูท่ี 3 
จากบานนางเซ็ง เอ้ือเฟอ ถึงท่ีนายสุรศักดิ์ ซื่อตรง 

86,600.00 46,000.00 40,600.00 ดำเนินการแลว 

32 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดอนสับฟาก หมูท่ี 
14 บริเวณรอบสนามกีฬาหมูบาน 

182,400.00 0.00 0.00 
ไมได

ดำเนินการ 
33 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองกาน้ำ หมูท่ี 

7 จากท่ีนางสาวสุพัตรา ศรเพชร  ถึงท่ีนายสอน มา
ส ี

441,000.00 238,000.00 203,000.00 ดำเนินการแลว 

34 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย 
หมูท่ี 9 จากถนนหมายเลข 3039 ถึงสวนนาง
หรอง บริโภค 

486,700.00 439,000.00 47,700.00 
 

ดำเนินการแลว 

35 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย 
หมูท่ี 9 จากท่ีนางสำรวย น่ิมนวล ถึงท่ีนายสุมิตร 
ขุนเภา 

238,400.00 92,000.00 146,400.00 
 

ดำเนินการแลว 

36 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย 
หมูท่ี 9 จากท่ีนายประจวบ โพธ์ิศรี ถึงท่ีนางนง
เยาว หงสสมศร ี

101,300.00 39,500.00 61,800.00 
 

ดำเนินการแลว 

37 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองระเนตร หมู
ท่ี 11 จากบานนางสุทิน ปตสะ ถึงท่ีบานนางนุน 
สอนเพ็ชร 

300,000.00 150,000.00 150,000.00 
 

ดำเนินการแลว 

38 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองหูชาง หมูท่ี 
8 จากบานนางสำรวย ศรเพชร ถึงท่ีนายสมศักดิ์ 
บุญนาม 

32,900.00 14,800.00 13,400.00 
 

ดำเนินการแลว 

39 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวหวา หมูท่ี 1 
จากท่ีนางมณฑล สิงหทอง ถึงท่ีนางพล กลิ่นศิร ิ

66,000.00 40,700.00 25,300.00 ดำเนินการแลว 

40 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหายโศก หมูท่ี 4 
จากท่ีนางอำพร สุขหอม ถึงบานนางมาลัย สืบ
จันทร 

189,500.00 123,800.00 65,700.00 ดำเนินการแลว 

41 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหายโศก หมูท่ี 4 
จากวัดเกาะแกวสถาวร ถึงปากทางหนาวัดหัวซา
ธรรมิการาม 

872,300.00 336,000.00 133,400.00 ดำเนินการแลว 

42 โครงการกอสรางทอประปาหมูบาน บานโคกอุดมดี 
หมูท่ี 12 

1,200,000.00 189,700.00 136,700.00 ดำเนินการแลว 

43 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บานเกาะ
สมอ หมูท่ี 2 จากกุฏิเจาอาวาสวัดเกาะสมอ ถึง
บานนางละมลู งามวงษ 

600,500.00 0.00 0.00 งบผูกพัน 

44 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บานเกาะ
สมอ หมูท่ี 3 จากบานนายสำเริง กิมเต็ก ถึงบาน
นายเส็ง มผีล. 
 

668,900.00 0.00 0.00 
 

งบผูกพัน 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

45 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล. บานหัวซา 
หมู 5 จากวัดหัวซาธรรมมิการามถึงถนนวัดหัวซา
ธรรมมิการาม 

410,700.00 401,300.00 9,400.00 ดำเนินการแลว 

46 โครงการตอกบอบาดาล บานหนองกาน้ำ หมูท่ี 7 100,000.00 170,000.00 200.00 ดำเนินการแลว 
47 โครงการวางทอประปาหมูบานสีเสียดไทรงาม หมูท่ี 

16 จากเขตตดิตอหมูท่ี 9 บานหนองปรือนอย ถึง
หมูท่ี 16 บานสีเสียดไทรงาม 

300,000.00 300,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 

48 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอศรีมหาโพธิ 
เพ่ือดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บาน
หนองไฮ หมูท่ี 17 จากหนาวัดหนองระเนตร ถึง
หมูบานจัดสรรนายกองศักดิ์ บุดดาวงศ 

1,120,000.00 0.00 1,120,000.00 
ไมได

ดำเนินการ 

49 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรีมหาโพธิ 
เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ำ) บานหนองกาน้ำ หมูท่ี 7 จากท่ีนางสาวสุพัตรา 
ศรเพชร ถึงท่ีนายสอน มาส ี

65,000.00 0.00 65,000.00 
ไมได

ดำเนินการ 

50 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรีมหาโพธิ 
เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟาสาธารณ (ชนิดแรง
ต่ำ) บานหัวซา หมูท่ี 6 จากท่ีนายริ้ว ยะโสวงษ ถึง
ท่ีนายเสรี มะสุใส 

190,000.00 0.00 190,000.00 
ไมได

ดำเนินการ 

51 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรีมหาโพธิ 
เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บานเกาะ
สมอ หมู 15 จากสวนสุขภาพ ถึงเขตติดตอบานหัว
ซา หมู 6 

800,000.00 0.00 271,619.00 
ไมได

ดำเนินการ 

52 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรีมหาโพธิ 
เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บานเกาะ
สมอ หมู 3 จากบานนายอำไพ กองมณี ถึงเขต
ติดตอบานหัวซา หมู 6 

640,000.00 0.00 0.00 
ไมได

ดำเนินการ 

53 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรีมหาโพธิ 
เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บาน
คลองสมบูรณ หมูท่ี 13 จากบานนายมี ศรีชนะ ถึง
วัดคลองสมบูรณ 

200,000.00 0.00 26,400.00 
ไมได

ดำเนินการ 

54 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรีมหาโพธิ 
เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง บาน
สีเสยีดไทรงาม หมูท่ี 16 จากบานนายประจวบ 
โพธ์ิศรี ถึงถนนสีเลน 

560,000.00 0.00 560,000.00 
ไมได

ดำเนินการ 

55 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรีมหาโพธิ 
เพ่ือดำเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทางจากบาน
หนองนก หมู 10 ถึงบานนายประสิทธ์ิ  อับดุล
เลาะห บานหนองระเนตร หมู 11 

1,120,000.00 0.00 1,120,000.00 
ไมได

ดำเนินการ 
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ยุทธศาสตรที่  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

 
1 

โครงการพัฒนาบทบาทหนาท่ีผูนำทองถ่ิน ทองท่ี อำเภอ
ศรีมหาโพธิ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

50,000.00 50,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 

ยุทธศาสตรที่  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 60,000.00 34,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 
2 คาใชจายในการจัดงานวันเด็กตำบลหัวหวา 80,000.00 77,780.00 2,220.00 ดำเนินการแลว 
3 โครงการเด็กตำบลหัวหวาโตไปไมโกง 40,000.00 22,040.00 17,960.00 ดำเนินการแลว 
4 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี แบบลากจูง 10,300.00 10,300.00 0.00 ดำเนินการแลว 
5 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบังาน

ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
22,000.00 21,900.00 100.00 

ดำเนินการแลว 

6 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 66,300.00 66,300.00 0.00 ดำเนินการแลว 
7 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หัวซา 
215,600.00 210,480.00 5,120.00 

ดำเนินการแลว 

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

44,070.00 26,180.00 17,890.00 
ดำเนินการแลว 

9 วัสดุสำนักงาน(โตะ) 39,000.00 39,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 
10 คาอาหารเสรมิ(นม) 1,179,519.00 1,026,496.14 147,390.38 ดำเนินการแลว 
11 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน 
2,308,000.00 2,011,280.00 296,720.00 

ดำเนินการแลว 

12 โครงการแขงขันกีฬากำนัน ผูใหญบาน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

30,000.00 0.00 30,000.00 
ไมไดดำเนินการ 

13 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตำบลหัวหวา
ตานยาเสพติด 

50,000.00 0.00 50,000.00 
ไมไดดำเนินการ 

14 โครงการเลนกีฬาออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
และปองกันแกไขปญหายาเสพตดิอำเภอศรี
มหาโพธิ ประจำปงบประมาณ 2563 

20,000.00 20,000.00 0.00 
ดำเนินการแลว 

15 โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง 210,000.00 6,456.00 203,544.00 ดำเนินการแลว 
16 โครงการจดังานสืบสานประเพณลีอยกระทง 60,000.00 17,228.00 42,772.00 ดำเนินการแลว 
17 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน 60,000.00 16,256.00 43,744.00 ดำเนินการแลว 
18 โครงการแขงขันกีฬากำนัน ผูใหญบาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
30,000.00 0.00 30,000.00 

ไมไดดำเนินการ 

19 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตำบลหัวหวา
ตานยาเสพติด 

50,000.00 0.00 50,000.00 
ไมไดดำเนินการ 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

20 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพธิีของ
สถาบนัสำคัญหลักของชาต ิอำเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

45,000.00 45,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 

 

ยุทธศาสตรที่  4  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนท้ิง 
 

150,000.00 0.00 150,000.00 ไมไดดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตรที่  5  ดานสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(สำรวจ
สุนัข แมว) 

170,608.00 70,191.49 100,416.51 
ดำเนินการแลว 

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

100,000.00 67,272.00 32,728.00 
ดำเนินการแลว 

3 วัสดุการแพทยหรือวิทยาศาสตร
การแพทย 

184,000.00 184,000.00 0.00 
ดำเนินการแลว 

4 วัสดุการแพทยหรือวิทยาศาสตร
การแพทย 
(สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยฯ) 

83,040.00 83,040.00 0.00 ดำเนินการแลว 

5 เคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 10,300.00 10,300.00 0.00 ดำเนินการแลว 
6 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงาน

ประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง 
22,000.00 21,900.00 100.00 

ดำเนินการแลว 

7 โครงการตามพระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

340,000.00 180,000.00 160,000.00 
ดำเนินการแลว 

8 โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อ
สนับสนนุการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
 

127,500.00 0.00 127,500.00 ไมไดดำเนินการ 
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ยุทธศาสตรที่  6  ดานการบริหารจัดการ 

 

ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชนตำบล
หัวหวา 

30,000.00 0.00 30,000.00 ไมไดดำเนินการ 

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสวน
ตำบลและพนักงานจาง 

90,000.00 0.00 0.00 ไมไดดำเนินการ 

3 วัสดุเครื่องดังเพลิง 20,000 20,000 0.00 ดำเนินการแลว 
4 เกาอ้ีบุนวม (เกาอ้ีจัดเลี้ยง) 184,000.00 184,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 
5 เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี แบบลากจูง 10,300.00 10,300.00 0.00 ดำเนินการแลว 
6 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จำนวน 1 จอ 15,300.00 0.00 15,300.00 ไมไดดำเนินการ 
7 เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 น้ิว 22,000.00 16,000.00 6,000.00 ดำเนินการแลว 
8 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 28,500.00 27,000.00 1,500.00 ดำเนินการแลว 
9 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบังาน

ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
22,000.00 21,900.00 100.00 ดำเนินการแลว 

10 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart 
Card Reader) 

2,100.00 0.00 2,100.00 ไมไดดำเนินการ 

11 โครงการจดัการอบรมดานคอมพิวเตอรงาน
แผนท่ีภาษีและทรัพยสิน 

20,000.00 17,170.00 2,830.00 ดำเนินการแลว 

12 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและ
ทรัพยสิน 

300,000.00 290,000.00 10,000.00 ดำเนินการแลว 

13 เกาอ้ีสำนักงาน 16,100.00 16,000.00 100.00 ดำเนินการแลว 
14 ตู 2 บาน มือจับเขาควาย 27,500.00 27,500.00 0.00 ดำเนินการแลว 
15 ตูบานเลื่อนกระจกสูง 22,500.00 22,500.00 0.00 ดำเนินการแลว 
16 ตูบานเลื่อนทึบ 9,000.00 9,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 
17 ตูเอกสารแฟมแขวน 3,800.00 3,800.00 0.00 ดำเนินการแลว 
18 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบังาน

ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
22,000.00 21,900.00 100.00 ดำเนินการแลว 

19 เกาอ้ีสำนักงาน 2,800.00 2,800.00 0.00 ดำเนินการแลว 
20 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 

36,000 บืทีย ูจำนวน 1 เครื่อง 
47,000.00 47,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 

21 ตูบานเลื่อนทึบ 4,500.00 4,500.00 0.00 ดำเนินการแลว 
22 ตูเสื้อผา มือจับเขาควาย 5,500.00 5,500.00 0.00 ดำเนินการแลว 
23 ตูเสื้อผา มือจับผัง 5,500.00 5,500.00 0.00 ดำเนินการแลว 
24 แทนปนฉีดน้ำพรอมหัวฉีดลำตรง 15,000.00 14,500.00 500.00 ดำเนินการแลว 
25 ชุดกลองเสียง ขนาด 200 วัตต พรอมลำโพง 1,900.00 1,900.00 0.00 ดำเนินการแลว 
26 สัญญาณไฟเลน (วาบวาบ) 7,500.00 7,500.00 0.00 ดำเนินการแลว 
27 โครงการปกปองสถาบันสำคญัของชาติ 

 
50,000.00 2,850.00 0.00 ดำเนินการแลว 
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ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ  

หมายเหตุ ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ 

28 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ 

40,000.00 1,422.00 0.00 ดำเนินการแลว 

29 โครงการจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา ขนาด
ความสูงไมนอยกวา 12 เมตร จำนวน 1 
คัน 

2,500,000.00 0.00 0.00 
 

งบผูกพัน 
 

30 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 20,000 0.00 ดำเนินการแลว 
31 เกาอ้ีสำนักงาน 14,000.00 14,000.00 0.00 ดำเนินการแลว 
32 โตะทำงานหนาเหล็กPVC ขนาด 7 ลิ้นชัก 37,500.00 37,500.00 0.00 ดำเนินการแลว 
33 เคร่ืองคอมพิวเตอร สาหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

150,000.00 59,800.00 90,200.00 
 

ดำเนินการแลว 

34 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สาหรับงาน
ประมวลผล 

22,000.00 21,900.00 100.00 ดำเนินการแลว 

35 เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สาหรับกระดาษขนาด A3 

6,300.00 6,200.00 100.00 ดำเนินการแลว 

36 เคร่ืองพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) 

20,000.00 9,900.00 10,100.00 ดำเนินการแลว 

37 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 

700.00 0.00 700.00 ไมไดดำเนินการ 

38 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

50,000.00 7,776.00 42,224.00 
ดำเนินการแลว 

 
39 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดอำเภอศรีมหาโพธ ิประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

100,000.00 100,000.00 0.00 
 

ดำเนินการแลว 

40 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 14,262,000.00 13,447,200.00 814,800.00 ดำเนินการแลว 
41 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,840,000.00 3,490,400.00 349,600.00 ดำเนินการแลว 
42 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 134,400.00 79,000.00 55,400.00 ดำเนินการแลว 
43 คาใชจายในการศึกษาดูงานและฝกอบรม 500,000.00 0.00 24,000.00 ไมไดดำเนินการ 
44 โครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 

 
130,000 96,597 33,403 ดำเนินการแลว 
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 โครงการท่ีจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน  7  โครงการ  ดังนี้ 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการจายขาดเงินสะสม จำนวนเงินจายขาดเงิน

สะสม (บาท) 
หมายเหตุ 

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

43,240,000 ดำเนินการแลว 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 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 

8,613,800 ดำเนนิการแลว 

3 โครงการวางทอจายน้ำของระบบประปาหมูบานเชื่อมตอทอเมน
ประปาบานหายโศก หมูท่ี 4 เริ่มเชื่อมจากบริเวณสระน้ำบาน
หายโศกเขามาในหมูบาน ขนาด 4 นิ้ว ลึก 0.80 เมตร ขนาด 2 
นิ้ว ลึก 0.30 เมตร จำนวน 265 จุด พรอมติดตั้งหัวดับเพลิง
ครบชุด จำนวน 2 จุด 

498,000 
 

ดำเนินการแลว 

4 โครงการวางทอจายน้ำของระบบประปาหมูบานเชื่อมตอทอเมน
ประปาบานหายโศก หมูท่ี 4 บานเกาะสมอ หมู 15 เขามาใน
หมูบาน ทอขนาด 4 นิ้ว ลึก 0.80 เมตร ขนาด 2 นิ้ว ลึก 0.30 
เมตร จำนวน 220 จุด พรอมติดตั้งหัวดับเพลิงครบชุด จำนวน 
2 จุด 

496,800 ดำเนินการแลว 

5 โครงการวางทอจายน้ำของระบบประปาหมูบานเชื่อมตอทอเมน
ประปาบานหายโศก หมูท่ี 4 บานเกาะสมอ หมู 2 เขามาใน
หมูบาน ทอขนาด 4 นิ้ว ลึก 0.80 เมตร ขนาด 2 นิ้ว ลึก 0.30 
เมตร จำนวน 224 จุด พรอมติดตั้งหัวดับเพลิงครบชุด จำนวน 
2 จุด 

496,800 ดำเนินการแลว 

6 โครงการวางทอจายน้ำของระบบประปาหมูบานเชื่อมตอทอเมน
ประปาบานหายโศก หมูท่ี 4 บานเกาะสมอ หมู 3 เขามาใน
หมูบาน ทอขนาด 4 นิ้ว ลึก 0.80 เมตร ขนาด 2 นิ้ว ลึก 0.30 
เมตร จำนวน 180 จุด พรอมติดตั้งหัวดับเพลิงครบชุด จำนวน 
2 จุด 

419,400 ดำเนินการแลว 

7 โครงการสนับสนุนการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) จำนวน 2,012 คนๆ ละ 2,000 บาท  

4,024,000 ดำเนินการแลว 

 รวมจายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน 57,788,800  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ   พ.ศ. 2564        

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
 2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค และความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
    
ประเด็นยุทธศาสตร 

อบต.หัวหวา 
ยุทธศาสตร 

ของจังหวัดปราจีนบุรี 
นโยบายมหภาค 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

-พัฒนาดานการคาและ
อุตสาหกรรม 

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

-การ 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
กับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือให
สิ น ค า เ ก ษ ต ร ไ ด
มาตรฐานสากลเช่ือมโยง
ตลาดรองรับการคาเสรี 
 

-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
ทองเท่ียว สินคา และ
บ ริ ก า ร  ด า น ก า ร
ทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม 
 

-การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
-การสรางความเปนธรรม
ลด ค วาม เห ลื่ อ ม ล้ ำ ใน
สังคม 
-การเสริมสรางความมัน่คง
แหงชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

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

อบต.หัวหวา 
ยุทธศาสตร 

ของจังหวัดปราจีนบุรี 
นโยบายมหภาค 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

4. ดานพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

-การพัฒนาเมืองนาอยู  
สิ่งแวดลอม 
และโลจสิติกส 

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

-การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

-สรางความเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
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 ริ ม 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
และความสัม พันธ กับ
ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือ
เปนศูนยกลางการค า 
การลงทุนภาคตะวันออก
ของอินโดจีน และรองรับ
ป ระชาค ม 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 ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพคน 
-ความมั่นคง 
-การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

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

   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- เพ่ือพัฒนาตำบลใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน  และปลอดภัย 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
- เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา  การอนุรักษ

วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา 
 ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ  สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบน
คุณภาพชีวิตท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
- สงเสริมพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคม

สงเคราะห 
 ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 

- เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล  และการมีสวนรวมของประชาชน 

 4).  ตัวช้ีวัด 
   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 เชิงปริมาณ :  รอยละของงานดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของ 

 องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง  หรือผูใชแหลงน้ำท่ี

ไดรับการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 

         เชิงปริมาณ :  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวน  (จำนวนแปลง/ฟารม/
           สถานประกอบการ) 

 เชิงคุณภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจของประชาชนมีหนี้
ครัวเรือนท่ีต่ำลง 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         เชิงปริมาณ :  รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
         เชิงคุณภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดรับสิ่งจำเปนข้ัน
         พ้ืนฐาน ดานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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 ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 เชิงปริมาณ :  จำนวนครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม  รอยละของกิจกรรม

ดานการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :  ระดับความสำเร็จในการสงเสริมสนับสนุนของ

โครงการหรือกิจกรรม  ประชาชนใหความสนใจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
 เชิงปริมาณ :  รอยละของประชาชนท่ีไดรับการดูแลดานสาธารณสุข

เขารวมกิจกรรม  มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :  ประชาชนในตำบลหัวหวาไดรับการบริการดาน

สาธารณสุข  และมีสุขภาพท่ีดีข้ึน (คาเฉลี่ยอายุสูงข้ึน/โรคนอยลง) 
 ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 

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

- รอยละของงานดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตำบล 
หัวหวาไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

- รอยละของจำนวนแหลงน้ำท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวาไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
- รอยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ิมข้ึน 
- รอยละของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนต่ำลง 
- รอยละของประชาชนมีจำนวนการขยาย (แปลง/ฟารม/สถานประกอบการ) 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- รอยละของประชาชนมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเขาถึงดานการศึกษา 
- จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  มีความรูความเขาใจดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 

- รอยละของประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 

- รอยละของประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน (ภาวะความเสี่ยงของโรคนอยลง) 
- รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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 ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
- รอยละของบุคลากร  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
- รอยละของจำนวนพัสดุท่ีจัดหาตามแผนงาน  หรือแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
- การเพ่ิมข้ึนของประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง  หรือจำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน 
 6).  กลยุทธ     
  ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

- พัฒนาแหลงน้ำ  คู  คลอง  เพ่ือการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

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

ทางการเกษตรในชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- สงเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 

- อนุรักษฟนฟูสรางจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย 
- สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
- สงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอ

สิ่งแวดลอม  อยูรวมกับชุมชนได 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 

- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห 
- พัฒนาดานการบริการสาธารณสุข 
- สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาใหมี

ประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุง  พัฒนา  จัดหา  เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพ่ือเพ่ิม

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 เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

   ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ  รวมท้ังพัฒนา

พ้ืนฐานปจจัยดานการเกษตร  เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และความเขมแข็งทางการเกษตรในชุมชน 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรูดานวิชาการ บุคลากร วัสดุการ
เรียนการสอนท้ังในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนใหมีสุขภาวะท่ีสมบูรณในดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมท้ังการทำนุบำรุง
ศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  สงเสริมการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี  รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  
ใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม  และอยูรวมกับชุมชนได 

   ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือ

ประชาชนใหไดรับบริการสวัสดิการพ้ืนฐานตางๆอยางท่ัวถึงและมีความครอบคลุม สงเสริม
สถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาชุมชนใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือแกไขปญหาดานสังคมและยาเสพติด 

   ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให

เหมาะสมเพียงพอตอความจำเปน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขาย
ขอมูลท่ีทันสมัย คุมคาและประหยัด สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวมของประชาชน ใหบริการหรือใหความชวยเหลือดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  2.1.3 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
  1. การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะดานใดดานหนึ่ง ท่ีมีคุณคาหรือความไดเปรียบ
 เสียเปรียบท่ีจะเปนปจจัยสงเสริมตอการพัฒนา การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT 
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 Analysis) เปนการประเมินสถานการณตางๆตามสภาพแวดลอมโดยวิเคราะหถึงจุดแข็งหรือ
 จุดเดนซ่ึงเกิดจากปจจัยภายใน จุดออนหรือจุดดอย ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายใน โอกาสท่ีเกิดข้ึน
 จากปจจัยภายนอกและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบจากปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง/จุดเดน (S : Strength-s) 
1. มีโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมสงผลตอพ้ืนท่ีความเจริญทางอุตสาหกรรม 
2. ผูบริหารทองถ่ินมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาทองถ่ิน 
3. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังดานความรูความสามารถ

และการเสรมิสรางประสบการณ 
จุดออน/จุดดอย  (W : Weakness) 

1. ขาดแหลงน้ำขนาดกลาง เพ่ือเปนตนทุนในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการทองเท่ียว 

2. กลุมผลิตภัณฑชุมชนองคกรเกษตรยังไมเขมแข็งในการบริหารจัดการและ
ศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมรวมกัน 

  โอกาส (O : Opportunity) 
1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพ่ือรองรับตอการ

 เปลี่ยนแปลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME 
3. มีแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนใน

ตำบล 
  อุปสรรค  (T : Threat) 

1. กระแสความเปนสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากข้ึน สถาบนัครอบครัว
 ออนแอ วัฒนธรรมโครงสรางครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

2. ปญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด 
3. ปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. มีการอพยพของแรงงานท้ังไทย และแรงงานตางชาติมาประกอบอาชีพมากข้ึน 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ        
    ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง -สำนักปลัด 
-กองคลัง 

2 ดานเกษตรกรรมเศรษฐกิจ
และบรหิารจดัการน้ำ 

2.ดานเกษตรกรรม
เศรษฐกิจและบรหิารจดัการ
น้ำ 

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
ท่ัวไป 
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
โครงการพัฒนาทองถ่ินขององคงคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการตามแผนดำเนินงานวาเปนไป ตาม
เปาหมายการพัฒนาทีสอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครอง สวน
ทองถ่ินกำหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามป ถึงระยะใดแลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องในการติดตามได เชน Gant Chart 
ท่ีจะทำใหหนวยงานสามารถ ติดตามไดวาการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปมีการดำเนินการชวงใด ตรง
กำหนดระยะเวลาท่ีกำหนดไว หรือไม แผนดำเนินงานก็จะเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน   
  การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จำเปนตองมีเกณฑ
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑการ
ประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบท้ังจุดเดน หรือจุดดอย ของงาน/
โครงการอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง แกไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการดำเนินการตอไปหรือยุติการ
ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกำหนดรูปแบบแผนท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวาการดำเนินกิจกรรม /โครงการ
อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไม และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว
หรือไม โดยการติดตามเปนการตรวจสอบระหวางการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะท่ีทำ
การประเมินผลเปนการตรวจสอบท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดำเนินโครงการเสร็จแลวเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้ง
ไว  
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  มีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้     
  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือ
กำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและประเมินผลโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน ดังนี้     
   1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้   
    1. ความสอดคลองของยุทธศาสตร  แผน และกลยุทธท่ีกำหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหนหนวยงาน  
    3. ความกาวหนากิจกรรมท่ีกำหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากร
ท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ  
    6. ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทำ 
กิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการและการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม  
    7 . ก ารป ระ เมิ น ผ ลก ระท บ เป น ก าร ศึ ก ษ าผ ล ท่ี ได รั บ ร วม ยอ ด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนำแนวทางท้ังหมดท่ีกำหนดมาใชหรืออาจ
เลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ 
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสำเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาทองถ่ินได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ิน   

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกำหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหาร ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
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2.4 กำหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กำหนด เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใชแบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุม 

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องท่ี  1 แบบชวยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  
แบบประเมินท้ัง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการ
ดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสท่ี 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสท่ี 2,(เดือนเมษายน - 
มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสท่ี 4 
  แบบท่ี 3  แบบท่ี 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ี
กำหนดไว  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

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

 
 
คำชี้แจง: แบบท่ี 1 เปนการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถ่ินโดย
จะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น : องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดำเนินงาน 

ไมมีการ
ดำเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน    

แบบท่ี 1 แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี หนา 38 

 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 

   

สวนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล    
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน    
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ทองถ่ิน 

   

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

   

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

   

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื    
13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน    
14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพฒันาและแนวทางการพฒันา    
15. มีการกำหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา    
17. มีการทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    
18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร    
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม    
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คำชี้แจง: แบบท่ี 2 เปนการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาสี่ปโดยมี
การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอยางนอยหนึ่งป ภายในเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
2.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2563  
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 
ยุทธศาสตร 

ชองป 2561 ชองป 2562 ชองป 2563 ชองป 2564 ชองป 2565 รวมท้ัง 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 

รวมท้ัง 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 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คำช้ีแจง 
 แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตามยุทธศาสตรท่ี
กำหนดไว และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
  1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
  2. วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป 2563 
  3. ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โครงการท่ีไดปฏิบัติแลวเสร็จ 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
-งบลงทุน (คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค) 

47 36.72 25,278,500 43.29 กองชาง 

-งบเงินอุดหนุน 8 6.25 4,695,000 8.04 กองชาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ 
และการบริหารจัดการ 
2.1 แผนงานการเกษตร 
 
 

1 0.78 50,000 0.09 สำนักปลัด 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

     

3.1 แผนงานการศึกษา 11 8.59 4,016,489 6.88 กองการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 7.03 545,000 0.93 กองการศึกษา 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม      
4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 0.78 150,000 0.26 กองสาธารณสุขฯ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข      
5.1 แผนงานสาธารณสุข 8 6.25 883,448 1.51 กองสาธารณสุขฯ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ      
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  11 8.59 1,024,200 1.75 สำนักปลัด 
6.2 แผนงานบริหารงานคลงั 8 6.25 420,900 0.72 กองคลัง 
6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 6.25 89,700 0.15 สำนักปลัด 
6.4 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

4 3.13 2,610,000 4.47 สำนักปลัด 

6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.56 150,000 0.26 สำนักปลัด 
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภัณฑ) 7 5.47 250,500 0.43 กองชาง 
6.7 แผนงานงบกลาง 3 2.34 18,236,400 31.23 สำนักปลัด 

รวม 128 100.00 58,400,137 100.00  
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สวนท่ี 3  

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา เปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

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 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5   

รวมคะแนน  100   
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  1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
  รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน
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 ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/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 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท 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
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน 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  คุณ ภ าพ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2    

1.8 การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใช
ขอมูล จปฐ. 

2    

1 .9  การประชุ มป ระชาคมท อง ถ่ิน 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ป ระชุ ม ป ระช าค ม ท อ ง ถ่ิ น  โด ย ใช
กระบ วนการรวม คิด   ร วมท ำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแกปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ขององคการ
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 การวิเคราะหที่ ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล

หัวหวา นโยบายของผูบ ริหารทองถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

5    

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของ
การบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 

3    

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 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 พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
ก ระบ วนการห รือสิ่ งที่ เกิ ด ข้ึ น  การ
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 ฐ กิ จ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10    

3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวาในเขตจงัหวัด 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะสั งค ม แ ห งช 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 ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตองการ
จะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน 
 

5    

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา ท่ีจะนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัด เจน ในสิ่ ง ท่ี จ ะดำเนิ นการให บ รรลุ
วิสัยทัศนน้ัน 
 

5    

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ี
จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 
  

5    

3.7จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริห ารส วนตำบลหั วห ว า  ซึ่ ง เกิ ดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

5    

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา ท่ีมีความชัดเจน 
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกลาว 
 
 

5    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการ
พัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  
Thailand 4.0 แ ผ น พั ฒ น า ภ า ค /
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา 

5    

รวม 60    
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น          
 2.1 สรุปผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  เปนดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10   
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน 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 มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกีารงบประมาณ  5   
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5   

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5   
รวมคะแนน  100   
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 2.2  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

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  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

10 
 

   

2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ 
เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ก็ คือผลผลิ ตนั่ น เองว า เป น ไปตามที่
ตั้ ง เป าหมายเอาไวห รือไม 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  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 
 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

10 
 

   

3 .1  การป ระ เมิ นป ระสิ ท ธิ ผ ลขอ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตาง ๆ มาใช เพื่ อวัดวาภารกิจ 
โค ร งก า ร  กิ จ ก รรม  งาน 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 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
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 าน ต า ง  ๆ  มี ค ว าม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา ในมิติตาง ๆ จนนำไปสูการจัดทำ
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  
Analysis) / Global Demand/ Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
พื้นที่ติดตอกัน 

(5)    

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง 
 ๆที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน   

หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน       (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
ไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 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 องกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5    

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปน
ทิศทางที่ ตองไป ให ถึงเป าหมายตอง
ชัด เจน   สามารถระบุ จำนวน เท า ไร  
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำที่ไหน  เร่ิมตนในชวง
เว ล า ใด แ ล ะ จ บ ล ง เมื่ อ ไร   ใค ร คื อ
กลุ ม เป า ห ม าย ข อ ง โค รงก า ร  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) การป รับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5    
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
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  โครงการมีความสอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู  
Value–Based Economy ห รื อ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำ
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑ  ไปสู สินคา เชิ ง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับ เคลื่ อนด วย เทคโน โลยี  ความ คิด
สรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่
เติ ม เต็ ม ด ว ย วิ ท ย า ก 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
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่ อมต อห รือ เดิ นทางไป ด วย กัน กับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดข้ึนที่เปน
ปจจุบัน 
 

5    

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี หนา 57 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 
เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง
หรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอด
และขยายได  เปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามป รัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงน้ำ) (LSEP) 

5    

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หลั กสำคัญ  5 ประการในการจั ดทำ
โครงการได แก  (1 ) ความป ระหยั ด 
(Economy) (2) ความมี ประสิ ทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ค ว าม 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 ร งบ ป ระม าณ  ก าร
ประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง 
ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได ในเชิง
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 ้วัดผลงาน  (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 ซ่ึ 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 
 -การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไมไดขนาดตามท่ีระบุไวในโครงการ เนื่องมาจากขาดการสำรวจ
พ้ืนท่ีอยางจริงจัง 
 -โครงการท่ีกำลังดำเนินการขาดความตอเนื่อง เพราะประสบปญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา -2019 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจัดทำฐานขอมูลในการพัฒนาในทุกๆดานใหมีความทันสมัยและพรอมท่ีจะนำมาวิเคราะห
แผนงาน เชน 
  -ขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากการทำประชาคม 
  -ขอมูลพ้ืนฐานจากการวิเคราะหศักยภาพ เชน ดานศิลปวัฒนธรรม ปราชญชาวบาน 
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินท่ีจะสามารถพัฒนาและตอยอดดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษได 
  -ขอมูลพ้ืนฐานจากปจจัยภาพนอก เชน ปญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
  -ขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากขอมูลทุติยภูมิ เชน จปฐ. เปนตน 
 2. ควรนำนโยบายของผูบริหารมาวิเคราะห และกำหนดเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยกำหนด
เปนประเด็นยอยและเปาหมายของนโยบายแตละดานใหชัดเจน และใหทุกสวนราชการมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน/ตำบล อยางจริงจัง 
 3. โครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ตองระบุกิจกรรมท่ีตองทำอยางในการ
ดำเนินงานในปงบประมาณนั้นๆอยางชัดเจน และไมตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแตไมมีกิจกรรมรองรับ 
ซ่ึงแสดงถึงการไมมีแผนงานท่ีชัดเจน 
 4. เม่ือดำเนินงานตามโครงการแลวเสร็จควรสรุปเปนผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเลมหรือแฟม
สะสมงาน เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชาหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบและเผยแพรประชาสัมพันธใหกับผูสนใจ
ทราบ 
 5. โครงการพัฒนาตางๆควรตระหนักถึงความคุมคาในการใชงบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน 
และการมีสวนรวมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงปองกันปญหาเชน เรื่องแหลงน้ำ การ
ปองกันภัยตางๆ เปนตน 
 6. ควรมีการประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย รายงานการติดตามและประเมินผลใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบในรูปแบบท่ี
เหมาะสมและท่ัวถึง 
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ภาคผนวก 
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การพิจารณาการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

-------------------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา  

20   

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20   

3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60   

 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       (10)   

 3.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาในเขตจงัหวัด       (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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รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในแตละประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไป
และข อมูล พ้ื นฐาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน 
ท่ีตั้ งของหมู บ าน/ชุมชน/ตำบล 
ลั กษ ณ ะภู มิ ป ระ เท ศ  ลั กษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง 
เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ 

(3)    

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  
ขอมูล เก่ียวกับจำนวนประชากร 
และชวงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

(2)    

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม 
เช น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การ
สังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2)    

(4 ) ขอมูล เก่ียวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 
การไฟฟา การประปา  โทรศัพท 
ฯลฯ 

(2)    

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ 
เชน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว  การบริการ การทองเท่ี ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิ ชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)    

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณี และงานประจำป  ภู มิ
ปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค า
พ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ และ
อ่ืนๆ 

(2)    

(7) ขอมูลเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(3)    
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 (8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือ
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(2)    
 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน 
รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ป ร ะ โ ย ช น  ร ว ม แ ก ป ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู  
เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนา
ท อ ง ถ่ิ น ต ามอำน าจห น า ท่ี ขอ ง
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

(2)    

รวม 20    
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

(1) การวิเคราะห ท่ีครอบคลุมความ
เช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จั งห วัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา นโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ  20 ป  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ  และ 
Thailand 4.0  

(5)    

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของ
การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอ
การพัฒนาทองถ่ิน 

(3)    

(3)  การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3)    

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูล
ดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อา ชีพ และกลุ ม ต า ง  ๆ  สภ าพ ท าง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)    

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสี
เขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่ ง ท่ี เกิด ข้ึน  การ
ประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

(3)    

 (6)  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอ
การดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)    

รวม 20    
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3.ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา 
 
 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวน
ตำบลหัหวา ใน เขต
จังหวัด 
 
 
3 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร
จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
 
 
 
3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 
 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา และเช่ือมโยงหลักประชา
รั ฐ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ช า ติ  2 0  ป  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และThailand 4.0 

(10)    

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)    

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผน ยุ ท ธศ าสตร ช าติ  2 0  ป  แล ะ 
Thailand 4.0 

(10)    

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค ก ารบริห ารส วนตำบลหั วห ว า 
ตองการจะเปนหรือบรรลุ ถึงอนาคต
อยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพ ท่ี เปนลักษณะเฉพาะของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5)    

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่ ง ท่ี ต องทำตามอำนาจหน า ท่ี ของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ท่ีจะ
นำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงให
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการ
ใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5)    

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ
ท่ีจะเกิด ข้ึน มุ งหมายสิ่ งห น่ึงสิ่ งใดท่ี
ชัดเจน 

(5)    
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)    

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่ อ งห น่ึ งห รื อ แผน งาน ท่ี เกิ ด จ าก
เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กล
ยุ ท ธ  จุ ด ยื น ท า งยุ ท ธศ าส ต ร แ ล ะ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา ท่ีมีความชัดเจน นำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5)    

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนำไปสูการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จ าก แ ผ น ยุ ท ธศ าส ต ร ช าติ  2 0  ป  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12  Thailand4.0 แผนพัฒนา
ภ า ค / แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ ม จั ง ห วั ด /
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลหัว
หวา ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

(5)    

รวม 60    
รวมคะแนนท้ังหมด 100    
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10   
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10   

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10   

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพฒันา   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 มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
(5)   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

(5)   

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกีาร
งบประมาณ  

(5)   

 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

(5)   

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5)   
รวมคะแนน 100   
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รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ในแตละประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1. การสรุปสถาณการณ
การพัฒนา 

เป นการวิ เคราะห กรอบการจั ดทำ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล
หั วห ว า (ใช การวิ เคราะห  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ป จจั ยและสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยาง
น อยต องประกอบด วยการวิ เคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10    

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาทองถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ 
เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวน
ท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไว
เท า ไห ร  จ ำ น ว น ท่ี ไม ส า ม า ร ถ
ด ำ เนิ น ก าร ได มี จ ำน วน เท า ไห ร  
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีได
กำหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10    

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาทองถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ) การประเมิ นประสิท ธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ  การดำเนินการตาง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใช ก า ร ได ต า ม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ท่ี บ ร ร ลุ
วัต ถุป ระสงค และ เป าห มายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ 
(Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจาก
ด านต าง ๆ  มี ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา ในมิติตาง ๆ จนนำไปสู
การจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย
ใ ช  SWOT Analysis/ Demand  
( Demand Analysis)  /  Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ(Integration) กับองคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2)  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดาน
ตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ 

10    

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอ
แผน ยุ ท ธศาสต ร ก ารพั ฒ น าของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา และ
ดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา ท่ีกำหนดไว ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

   

5.2 กำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 

มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ชั ด เจ น  (clear 
objective) โค ร งก ารต อ งก ำห น ด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค  มีความ
เปนไปได ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(5)    
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู ก า รตั้ ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 

 
 
 
 
 
 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปน
ทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเทาไร  
กลุ ม เป าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อ ย า ง ไร  ก ลุ ม เป า ห ม าย   พ้ื น ท่ี
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทำท่ี
ไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร  ใครคือกลุม เป าหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุ ม  ให บ อ ก ชัด ล งไป ว า ใค รคื อ
ก ลุ ม เป า ห ม า ย ห ลั ก  ใ ค ร คื อ
กลุมเปาหมายรอง 

(5)    

โครงการสอดคลองกับ (1 ) ความ
มั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแข ง ขัน  (3 ) การพั ฒ นาและ
เสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต
บ น คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ท่ี เป น มิ ต ร ต อ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)    

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการ
พั ฒ นา (3 ) ยึ ด วิ สั ย ทั ศน ภ าย ใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนำไปสูการปฏิบัติให เกิดผล
สัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธ์ิท่ี เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการ
หลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายได
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวง
วัยและการปฏริูประบบเพ่ือสรางสงัคมสงู
วัยอยางมีคุณภาพ  
 

(5) 
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5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 

(3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความ
เปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่ งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

    

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู  Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทำนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ี
เติ ม เต็ มด วย วิทยาการ ความคิ ด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล วต อ ยอ ด ความ ได เป รี ยบ เชิ ง
เป รี ย บ เที ย บ  เช น  ด า น เก ษ ต ร 
เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  ส าธารณ สุ ข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)    

โค ร งก าร พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น มี ค วาม
สอดคลองกับห วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออก
จากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)    
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5.8 โครงการแกไขปญหา
ความย ากจน ห รื อก าร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ 

 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเองหรือรวม
ดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมี
ความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เปนทองถ่ินท่ี
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)    

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
เหลื่อมล้ำในการพัฒนาทองถ่ิน นำไปสูความ
ยุ ติ ธรรม  (Equity) (5 ) ค วาม โป ร ง ใส 
(Transparency) 

(5)    

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตอง
ใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท อ งถ่ิน  มี ความโปรงใส ในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได ในเชิง
ประจักษ 

(5)    

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

มีก า ร ก ำห น ด ดัช นี ชี ้ว ัด     ผ ล ง า น 
(Key Performance Indicator : KPI)            
ท่ี สามารถวัดได         (measurable)                      
ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)  
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดรอยละ 
การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ี
เกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ      (การคาดการณ คาดวา
จะไดรับ) 
 

(5)    
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5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการ
ดำเนิ นการตาม โครงการพั ฒ นา ซึ่ ง
สอดคลองกับวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว การ
ได ผลหรือผล ท่ี เกิด ข้ึนจะตองเท ากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัด
และประเมินผลระดับของความสำเร็จได 
(3) ระบุสิ่ งท่ีตองการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และ
สามารถปฏิบัติ ได (4) เปนเหตุ เปนผล  
สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอ
การบงบอกเวลาได 

(5)    

รวมคะแนนทั้งหมด 100    

 


