
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖5 
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         ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวฝาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการ  ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตาม
รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว
ฝาย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

         ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย         
จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5  ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝาย ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  หมู่ที่ 9  ตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  
โทรศัพท์ 054 – 660656 
      

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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คำนำ 

  

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  

                   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยฯคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว
ฝาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  (ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  30  กันยายน  2565)    
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายทราบต่อไป   

         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

      
                                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring  and  Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถ
กำกับดูแล ทบทวน  และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ  
ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ  ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ  เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ  ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)  จุดอ่อน 
(weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น            (พ.ศ.
2561-2564)  โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  เป็นการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ  และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  
และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ  พยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  เพ่ือดำเนินการขยายแผน/โครงการ/งานต่างๆ  พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ  
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงคท์ี่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 



2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง  เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  การติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  สภาพผลการ
ดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3.  เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ     
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน  โครงการต่างๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์  กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนในตำบล/หมู่บ้านหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
 
3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  กำหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าทีด่ังนี้   
  (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  และเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1.  การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวน  11  คน  ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  3  คน  
  2)   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน   
  3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน  
  4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก  จำนวน  2  คน  
 



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1.  ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด  
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร  มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล  การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  
ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่ง
การศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต  แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม 
  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล  จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ  2.1  มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ  คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญจ่ะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้
ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  จำนวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การเขียน  Flow  Chart  
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt  Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  โดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ  อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป  วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม  ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่  2  และส่วนที่  3  
 
 
 
 



      2.6 รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจ ใน
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป  ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   3.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ป ระก าศ ผ ล ก ารติ ด ต าม แล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในตำบล/อปท. ทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



 
4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring  and  Evaluation  Tools  for  
Local  Development  Plans)  เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า  เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น   ได้ แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์
(Interview)  และแบบสังเกตการณ์ (Observation)  เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือ
การนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1  กำหนดกรอบเวลา (Time  &  Time  Frame)  โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อย  2  ไตรมาสต่อ  1  ครั้ง  
    2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส  และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต)  ที่ได้กำหนดขึ้น  มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3  ความเพียงพอ (Adequacy)  กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4  ความก้าวหน้า (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่างๆ  จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ  4  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พ้ืนที่  จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome  and  Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งทีป่ระชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล  และอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 



   2.   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ  ที่สำคัญ  3  ประการ  คือ  
    1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2)  เครื่องมือ  
    3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2)  การสำรวจ (Survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้ รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (Record)  สังเกต
(Observe)  หรือวัด (Measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  พฤติกรรม  ความ
ต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
    3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้  เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยัน ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน  
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วน ตําบลหัวฝายใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน 
เหล่ามีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต 
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การ บริหารส่วนตําบลหัวฝาย 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึงการสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึง พอใจความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝายคณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย จะมีการบันทึกการสํารวจและทิศทางการ
สํารวจไว้เป็น หลักฐาน  



  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย  
  4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือการนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้  
  4.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการตาม โครงการซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  4.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดําเนินการ ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  
  4.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัดคุ้ มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณและ ทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  4.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทําให้
ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
  4.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา
ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ  
  4.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝายสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนรัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการ 
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  4.7 ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝายแต่ละคนแต่ละสํานัก/
กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทําให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วน ตําบลหัวฝายเกิดความสําเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  4.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
******************** 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย เป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่กําหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย ที่
กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ แผนยุทธศาสตร์อําเภอสูงเม่น และแผนชุมชนตําบลหัวฝาย     
           1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝายมีรายละเอียด ดังนี้  
  1. วิสัยทัศน์  
  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย ได้กําหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตําบลหัวฝายเป็นตําบลขนาดกลางที่มี ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  ความ
คาดหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและสนองตามนโยบายของรัฐ  จึงได้
กําหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้  

“มองการณ์ไกล ใส่ใจทุกปัญหา พัฒนาเพื่อคนหัวฝาย” 
   2. พันธกิจ  
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
   2. จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   3. จัดให้มีแหล่งน้ำเพียงพอแก่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
   4. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
      5. สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  
      6. ลงทุนที่ชาญฉลาดในการผลิตทางการเกษตรของชุมชน  
   7. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
   8. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   9. มีการวางผังการใช้เทคโนโลยีที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   10. ทําให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคมท่ีดี  
   11. อนุรักษ์ปุาชุมชนเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่  
   12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 - จัดสร้างและปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ฯลฯ ให้มีสภาพดี สามารถ 
สัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 
 - พัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจรให้มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ส่งเสริมการผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน 
 - ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
 

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  - พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง 
 - ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 - ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบํารุงรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - สนับสนุนการทํากิจกรรมและส่งเสริมความรู้ให้แก่
เยาวชน ประชาชน เพ่ือการมีส่วนร่วมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คน
พิการ ครอบครัวยากจน ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวที่
ได้รับ ผลกระทบจากโรคเอดส์ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 - พัฒนาระบบการประสานงานป้องกันแก้ไขและ
บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งบูรณาการแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี  - พัฒนาองค์กรและบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 - พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความ 
สะอาดสวยงาม 
 - จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้ 
เพียงพอและทันสมัย 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 
 - ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า และควบคุม
ป้องกัน โรคติดต่อ/โรคระบาด 
 - ส่งเสริมการกีฬา และจัดให้มีสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์
สําหรับออกกําลังกาย และเล่นกีฬา  
 

 

 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕65 
  
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณที ่

เบิกจ่ายไป 

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 18,870,600 18,870,600 

๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 4,933,600 4,933,600 

3. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  -   - 102,000 102,000 

 

ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชาคมทำแผนพัฒนาตำบลน้อยมาก 

๒. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
๓. ไม่มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ 
๔. ขาดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๕. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจมีจำนวนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามน้อยไป ไม่กระจายทั่วหมู่บ้าน 
๖. ระเบียบข้อกฎหมายนโยบายของรัฐบางเรื่องไม่สอดคล้อง หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ตามความต้องการ

ของชาวบ้าน 
  



ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ  

จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการทีไ่ด ้

ปฏิบัต ิ

โครงการอยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 331  30 5 
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 6 - 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 53 1 - 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

53 23 - 

5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 8 4 - 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 8 - 

รวม 464 72 5 
  
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหัวฝาย 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กับแผนรายปีของหมู่บ้านไม่สอดคล้องกัน 
ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร  เช่น ทางหมู่บ้านส่งโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทาง 
อบต.ก็ไม่สามารถทำให้ได้  ดังนั้น ทาง อบต. ต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน 
ให้เห็นความสำคัญของการทำประชาคมและเสนอโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุไว้ในแผน หากเป็นไปได้ ทาง อบต. ควร
จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการทำประชาคม ที่ควรเป็นการประชาคมโดยชาวบ้านเอง โดยมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
จาก อบต. เข้าร่วมด้วย และทางหมู่บ้านต้องมีข้อมูลสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ของตนเองอย่างแท้จริงด้วย  



 ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 35  6,646,200 
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 111,939 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  1  38,200 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 26,209,072 
5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 4 1,006,146.45 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 1,109,386 

รวม 77 35,120,943.45 
   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 299,000 

2 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 475,000 

3 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 167,000 

4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 260,000 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 92,000 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 267,500 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 52,000 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 164,500 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 120,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 291,000 

11 โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 73,000 

12 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 399,000 

13 โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 171,000 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 90,000 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 75,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 65,000 

17 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 243,000 



ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 44,500 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 95,000 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 179,900 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 51,000 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 154,900 

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  60,000 

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 49,000 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 170,000 

26 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)  

152,000 

27 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 2  (ยกเลิกโครงการ)   

300,000 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
(อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลง)   

71,300 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.และงานก่อสร้าง
ผนัง คสล. หมู่ที่ 3 (ยังไม่ได้ดำเนินการ)   

433,000 

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 6 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)   

256,700 

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ  
อบต.หัวฝาย  หมู่ที่ 9   (อยู่ระหว่างดำเนินการ)   

364,000 

32 โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 13 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)   

357,000 

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
(ยกเลิกเปลี่ยนแปลงโครงการ)   

113,900 

34 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. อบต.หัวฝาย 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)    

400,000 

35 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 
(ยกเลิกโครงการ)    

90,000 

 

 

 

 

 



2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ    15,985 

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน    27,065 

3 โครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน    12,400 

4 โครงการเพาะต้นกล้าสู่อาชีพนักกฎหมาย    12,750 

5 โครงการฝึกอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

  22,880 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีแม่บ้านและเยาวชนตำบลหัวฝาย    20,859 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 กำจัดผักตบชวาและวัชพืช  38,200 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก 
และเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 

32,840 

2 สนับสนุนการปฎิบัติงานของ สปสช. 236,600 

3 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 19,750 

4 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 24,000 

5 โครงการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ 
ของ อบต.หัวฝาย 

203,162 

6 อุดหนุนโครงการจัดการอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

637,098 

7 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

839,706 

8 อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 

30,000 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ตามโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 – ป. 6 

30,000 



ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

40,000 

11 อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีนาฎศิลป์ และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

20,000 

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนชัย 

40,000 

13 อุดหนุนคณะกรรมการวัดช่องลม ตามโครงการประเพณีปิดทองพระวัดช่องลม 10,000 

14 อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก ตามโครงการประเพณีปิดทองพระพุทธรูปนั่งดิน
และนมัสการพระธาตุเจดีย์วัดศรีดอก 

10,000 

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
การฟ้อนรำล้านนา 

30,000 

16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อม
นำคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลหัวฝาย 

20,000 

17 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ ตำบล
หัวฝาย 

30,000 

18 โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 13,756 

19 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 25,920 

20 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. 18,870,600 

21 เบี้ยยังชีพผู้พิการตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. 4,933,600 

22 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. 102,000 

23 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

10,000 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับคณะ
ผู้บริหาร, ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

250,440 

2 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประมวลผลโครงการกิจกรรมหรือพัฒนาระบบ 
ต่าง ๆ 

14,000 

3 โครงการอบรมดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 541,706.45 

4 โครงการจัดทำแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 



 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000 

2 จัดซื้อทรายเคมี (ทรายอะเบท) 59,400 

3 จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย 11,400 

5 โครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 15,600 

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย) 706,786 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 45,000 

8 โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง  11,200 

 
 
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(เป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ) 
1. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลหัวฝาย งบประมาณ 15,000 บาท 
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน         งบประมาณ 30,000 บาท 
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก เยาวชนและประชาชน ต้านภัยยาเสพติด  
    งบประมาณ 36,000 บาท 
4. โครงการงานตามรอยพระยุคลบาทยาตรารวมพลังสามัคคีของดีสูงเม่น  งบประมาณ 20,000 บาท 
5. โครงการกิ๋นสลากหลวง งบประมาณ 10,000 บาท 
6. โครงการไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง งบประมาณ 10,000 บาท 
7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ  
    งบประมาณ 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
1. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  

1.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีดังนี้  
ปัญหา 
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝายได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน  

อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ทั้งหมด 

2)  หมู่บ้านหรือชุมชนมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
 3)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจํานวนมาก  
อุปสรรค  
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝายมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและ  

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้  

ปัญหา 
๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลยังมีบาง  

โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๒)  องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
3) องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน 

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
4) การดำเนินงานโครงการก่อสร้างมีจำนวนมากทำให้กองช่างดำเนิการไม่ทันตามแผนดำเนินงาน 
อุปสรรค  
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝายมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและ  

ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
2) องค์การบริหารส่วนตําบลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยัง  

ไม่เพียงพอและบางรายการมีการเบิกจ่ายมากเกินไป ทําให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  
2. ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย มีระดับความสําเร็จที่สามารถบรรลุ  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

2.๑ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และให้มีความสอดคล้องกัน  
๒) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการเงิน

การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดําเนินการ

ได้ในปีงบประมาณนั้น 



 
๔) องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 ๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด เช่น การ แก้ไข

ปัญหาเรื่องน้ำประปา การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค  
 2.๒ การบริการประชาชน  
๑)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ

ถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
2) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
3) ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


