
 
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  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  

                   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยฯคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว
ฝาย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  (ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563)    
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายทราบต่อไป   

         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝาย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

      
                                คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                             องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
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1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
สามารถกำกับดูแล ทบทวน  และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่
ให้ความสำคัญ  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  ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (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  
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ  
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  เพ่ือดำเนินการขยายแผน/โครงการ/งานต่างๆ  พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงคท์ี่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 

ส่วนที่  1  บทนำ 
 



2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง  เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  การติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้กำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  สภาพผลการ
ดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3.  เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ     
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.2563 
 
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)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผล  
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  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  วิธีการและห้วงเวลาที่
กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2.  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล  การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  
เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต  แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตใน
การติดตาม 
  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 แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม 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  อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป  วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม  ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่  2  และส่วนที่  3  
 
 



 
      2.6 รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจ 
ในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป  ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   3.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring  and  Evaluation  Tools  
for  Local  Development  Plans)  เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า  เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่ 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)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกๆ  2  ไตรมาส  และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
    3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต)  ที่ได้กำหนดขึ้น  มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3  ความเพียงพอ (Adequacy)  กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4  ความก้าวหน้า (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่างๆ  จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ  4  ปี   วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  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  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ  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
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2562 
ถึงวันที่  30  กันยายน  2563)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบท่ี  1 

การประเมินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  2 

แบบติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  3/1 

แบบประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร ์

แบบท่ี  3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี  3/3 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร ์



 
  3.1  การประเมินผลแผน (Input) 
  ใช้แบบประเมินแบบที่  1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.1.1  วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด 
อย่างไร 
   3.1.2  ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit)ใช้ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมา
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
   3.1.3  ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ใน
การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป 
   3.1.4  องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   ส่วนที่  1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส่วนที่  2  ประเด็นการประเมินมีท้ังหมด  13  ข้อ  2  ส่วนคือ  ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  6 ข้อ  และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  7 ข้อ(สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕63 
  
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณที ่

เบิกจ่ายไป 

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 17,779,000 17,779,000 

๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 5,313,600 5,313,600 

3. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  -   - 94,500 94,500 

 

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  31 23  
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 1 - 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 7 1 - 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34 17 - 

5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 11 1 - 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข  12  7 - 

รวม 99 50 15 

คิดเป็นร้อยละ 56.56 
  
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหัวฝาย 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กับแผนรายปีของหมู่บ้านไม่
สอดคล้องกัน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร  เช่น ทางหมู่บ้านส่งโครงการที่ไม่ได้อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทาง อบต.ก็ไม่สามารถทำให้ได้  ดังนั้น ทาง อบต. ต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน ให้เห็นความสำคัญของการทำประชาคมและเสนอโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุไว้ในแผน 
หากเป็นไปได้ ทาง อบต. ควรจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการทำประชาคม ที่ควรเป็นการประชาคมโดยชาวบ้านเอง 
โดยมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรจาก อบต. เข้าร่วมด้วย และทางหมู่บ้านต้องมีข้อมูลสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ของ
ตนเองอย่างแท้จริงด้วย  



 ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 6,758,610 
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 17,845 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 1 15,350 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 25,707,121.60 
5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 1 14,425 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 1,144,737.15 

รวม 50 33,658,088.75 
   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม  หมู่ 1 

 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 

350,000 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลด้วยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านช่องลม หมู่ 2 184,000 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง 
บ้านช่องลม หมู่ 2 

180,000 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3  207,000 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3  48,400 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 271,000 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 311,000 

8 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 133,900 

9 ก่อสร้างพ้ืนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 211,900 

10 ก่อสร้างพ้ืนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือขยายไหล่ทาง บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 

 (ยกเลิกมีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่การก่อสร้าง) (250,000) 

 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 6 34,600 

12 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที ่7  350,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 280,000 

 



ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 352,000 

15 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 450,000 

16 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 889,000 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที ่10 (ยาว 60 ม.) 99,500 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที ่10 (ยาว 153 ม.) 278,400 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที ่11  234,000 

20 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที ่11 181,700 

21 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 433,000 

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณป่าช้าขี้หนอน บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที ่12  

(ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และ อยู่ระหว่างดำเนินการ)  

532,210 

23 ก่อสร้างพ้ืนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 

(กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 

383,000 

24 ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 364,000 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 17,845 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   15,350 

 

 

  



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 3,440 

2 โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก 
และเยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด 

29,900 

3 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน   62,220 

4 สนับสนุนการปฎิบัติงานของ สปสช. 190,000 

5 อุดหนุนโครงการจัดการอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

586,341.60 

6 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

1,473,920 

7 อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียน ด้าน
ดนตรี นาฎศิลป์และกีฬา 

20,000 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ตามโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 – ป. 6 

30,000 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญตามโครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกาย
โดยการว่ายน้ำ 

15,000 

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอกโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

40,000 

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการอบรมทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

36,400 

12 

 

โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 12,800 

13 อุดหนุนคณะกรรมการวัดช่องลม ตามโครงการประเพณีปิดทอง 
พระวัดช่องลม 

10,000 

14 อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก ตามโครงการประเพณีปิดทองพระพุทธรูป
นั่งดินและนมัสการพระธาตุเจดีย์วัดศรีดอก 

10,000 

15 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ 
ทุพพลภาพ (เบี้ยผู้พิการ) 

5,313,600 

16 โครงการสนับสนุนสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยผู้สูงอายุ) 17,779,000 

17 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยเอดส์)    94,500 
 



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับคณะ
ผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

14,425 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 

 
ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000 

2 จัดซื้อทรายเคมี (ทรายอะเบท) 180,000 

3 จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย 8,300 

5 โครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 18,820 

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย) 623,617.15 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 54,000 

8 โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญ  คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  ระหว่างดำเนินโครงการ   
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้  ดังนี้ 

1)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย  
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน         
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบติ เป็นต้น 

4)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร      
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Stregths)  และจุดอ่อน (Weaknesses)  อะไรบ้างและ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์
จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง  และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

8)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น  ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป  ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
 9)  ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ  ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ  ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
 10)  ได้ทราบถึงข้อดี  ข้อเสีย  ข้อบกพร่องต่างๆ  ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที  ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 11)  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  ไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา งบประมาณ  
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 12)  สามารถเก็บรวมรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด  ความต้องการ  สภาพปัญหา
ต่างๆ  ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
 13)  กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ  
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา  ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
 14)  การวินิจฉัย  สั่งการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย  สั่งการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุม  มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
 15)  ทำให้ภารกิจต่างๆ  ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน  แต่ละสำนัก/กอง/ต่างๆ       
มีความสอดคล้องกัน  ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 16)  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  กิจกรรม  
งานต่างๆ  และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล 
2.1  ผลการติดตามและประเมินตามแบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง 
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
โดยจัดทำการประเมินหลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .................องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย........................................................ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ 

ดำเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   

1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น ✓  

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

3.  มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสมำ่เสมอ ✓  

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ✓  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานขอ้มูล ✓  

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)  เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

10.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

✓  

11.  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของท้องถิ่น 

✓  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน ✓  

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

17.  มีการจัดทำบญัชีกลุ่มโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  

19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่ ✓  

 

 



2.2  ผลการติดตามและประเมินตามแบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัว
ฝาย 

คำชี้แจง  :  แบบที่   2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย....... 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน   ✓  รอบเดือนธันวาคม  (1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน  2563)        

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  (รอบเดือนธันวาคม ) 

ยุทธศาสตร ์
ปี  พ.ศ.2561 ปีที่  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563  ปี  พ.ศ.2564 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

16 12,460,250 47 16,890,200 33 18,307,785 34 29,311,000 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 602,060 4 130,000 6 150,000 10 289,700 

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 34 10,964,500 16 6,630,000 12 4,441,000 13 2,761,000 

4.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

11 906,000 39 26,860,000 39 28,855,000 50 28,177,800 

5.การพัฒนาด้านการ
พัฒนาองค์กรและการ
บริหารจัดการที่ดี 

48 1,847,200 5 315,000 6 325,000 7 875,000 

6.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข   

39 10,725,000 9 1,226,500 11 1,426,500 12 1,460,000 

รวม 162 37,505,010 162 37,505,010 177 45,041,660 162 46,340,660 

 
 
 
4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตร ์
ปี  พ.ศ.2561 ปีที่  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563  ปี  พ.ศ.2564 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

47 16,890,200 33 18,307,785 34 29,311,000 301 118,013,500 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 130,000 6 150,000 10 289,700 5 160,000 

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 16 6,630,000 12 4,441,000 13 2,761,000 53 67,921,000 

4.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

39 26,860,000 39 28,855,000 50 28,177,800 46 26,827,800 

5.การพัฒนาด้านการ
พัฒนาองค์กรและการ

5 315,000 6 325,000 7 875,000 7 575,000 



บริหารจัดการที่ดี 

6.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข   

9 1,226,500 11 1,426,500 12 1,460,000 12 1,460,000 

รวม 162 37,505,010 177 45,041,660 162 46,340,660 172 80,111,560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.  แผนพัฒนาที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์    
 2.  ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ของทางราชการ เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 
 3.  การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นล่าช้า  ทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า 
 4.  ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร    
ทำให้ได้โครงการที่อาจไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนบางส่วน 
 5.  งบประมาณมีจำกัดไม่สามารถกระจายได้ทุกยุทธศาสตร์และทุกความต้องการของประชาชน 
 6.  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือสถานการณ์คลัง  
ปริมาณโครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินความเป็นจริงที่ อบต.จะสามารถ
ดำเนินการได ้
  
 

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



2.3  ผลการติดตามและประเมินตามแบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้การประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทีไ่ดก้ำหนดไว้  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …………องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย……………………………………………… 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน............................1  ธันวาคม  2562............................................................................ 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.2561 
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและดา้นแหล่งน้ำ   22 14 

2.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 5 

3.  การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคม 36 16 

4.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

11 5 

5.  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  
และ ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

49 19 

6.  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการ
ที่ดี   

46 46 

รวม 177 105 

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 



5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่.........1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านแหล่งน้ำ  ......................................................................... 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินการ(จำนวน) 
ดำเนินการไปแล้ว

(จำนวน) 
จำนวนโครงสร้างพื้นฐานและด้านแหล่งน้ำที่ดำเนินการ
ไปแล้ว 

โครงการ 12 8 

ยุทธศาสตร์ที่.........2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข........................................................................................................... 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินการ(จำนวน) 
ดำเนินการไปแล้ว

(จำนวน) 
จำนวนโครงการด้านสาธารณสุขทีด่ำเนินการไปแล้ว โครงการ 5 5 



ยุทธศาสตร์ที่.........3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม....................................................................................... 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินการ(จำนวน) 
ดำเนินการไปแล้ว

(จำนวน) 
จำนวนโครงการด้านคณุภาพชีวิตและสังคมที่ดำเนินการ
ไปแล้ว 

  โครงการ 19 16 

ยุทธศาสตร์ที่.........4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม.................................................................... 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินการ จำนวน) 
ดำเนินการไปแล้ว

(จำนวน) 
จำนวนโครงการด้านการอนรุักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไปแล้ว 

โครงการ 5 5 

 



ยุทธศาสตร์ที่.........5. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น............................... 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินการ(จำนวน) 
ดำเนินการไปแล้ว

(จำนวน) 
จำนวนโครงการด้านเทคโนโลยีการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  
และ ภูมปิัญญาท้องถิ่นที่ดำเนินการไปแล้ว 

โครงการ 19 19 

ยุทธศาสตร์ที่.........6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการที่ดี  ................................................................... 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 
ผลการดำเนินงาน 

ก่อนดำเนินการ(จำนวน) 
ดำเนินการไปแล้ว

(จำนวน) 
จำนวนโครงการด้านการเมือง การบริหารและการ
จัดการที่ดี  ที่ดำเนินการไปแล้ว 

โครงการ 46 46 

 



2.4  ผลการติดตามและประเมินตามแบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
คำชี้แจง  : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย ในภาพรวม  
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 
1 เพศ  
 -  ชาย 12 

-  หญิง 38 
2 อายุ  
 -  ต่ำกว่า  20  ป ี 1 

-  20-30  ป ี 5 
-  31-40  ป ี 8 
-  41-50  ป ี 15 
-  51-60 ปี 13 
-  61  ปีขึ้นไป 8 

3 การศึกษา  
 -  ประถมศึกษา 19 

-  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 14 
-  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 
-  ปริญญาตรี 11 
-  สูงกว่าปริญญาตรี 1 
-  อ่ืนๆ 0 

4 อาชีพหลัก  
 -  รับราชการ   12 
 -  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 
 -  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 24 
 -  รับจ้าง 4 
 -  นักเรียน/นักศึกษา 1 
 -  เกษตรกร 6 
 -  อ่ืนๆ 2 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 21 29 0 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 23 27 0 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 15 35 0 
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 18 32 0 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 15 35 0 
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 16 34 0 
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

21 27 2 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 22 27 1 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 21 29 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5  ผลการติดตามและประเมินตามแบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 
1 เพศ  
 -  ชาย 12 

-  หญิง 38 
2 อายุ  
 -  ต่ำกว่า  20  ป ี 1 

-  20-30  ป ี 5 
-  31-40  ป ี 8 
-  41-50  ป ี 15 
-  51-60 ปี 13 
-  61  ปีขึ้นไป 8 

3 การศึกษา  
 -  ประถมศึกษา 19 

-  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 14 
-  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 5 
-  ปริญญาตรี 11 
-  สูงกว่าปริญญาตรี 1 
-  อ่ืนๆ 0 

4 อาชีพหลัก  
 -  รับราชการ   12 
 -  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 
 -  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 24 
 -  รับจ้าง 4 
 -  นักเรียน/นักศึกษา 1 
 -  เกษตรกร 6 
 -  อ่ืนๆ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  ในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์  ทั้ง  6 ด้าน  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายเท่าใด 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.06 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.72 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.72 

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.56 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.34 

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.60 

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.82 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
3.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

 จากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  
กันยายน  2562  สามารถวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  ได้ดังนี ้
 1.  การติดตามและประเมินผลตามแบบประเมินผลแผน( Input)  โดยใช้แบบประเมินแบบที่  1       
แบบช่วยกำกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง  ซึ่งเป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  แบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  2  ส่วน  ดังนี้   
  ส่วนที่  1  คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น   
  เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประชุมของคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ที่มีส่วนใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน 6 ข้อ  ซึ่งในส่วนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้มีการดำเนินงานครบ
ทุกประเด็นการประเมิน 
  ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น 
  เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวน  13  ข้อ  องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย มีการดำเนินงาน  12  ประเด็นคำถาม  ไม่ได้มีการดำเนินงาน  1  ประเด็นคำถาม 
 โดยสรุป  การติดตามและประเมินผลตามแบบประเมินตามแบบที่ 1  มีประเด็นประเมิน  19 ข้อ    
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีการดำเนินงาน 18 ประเด็นคำถาม  ไม่ได้มีการดำเนินงาน 1 ประเด็นคำถาม   
 2.  การติดตามและประเมินผลตามแบบติดตามแผน(Process) โดยใช้แบบประเมินแบบที่  2           
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ติดตามตนเอง  มีการกำหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก 1 ปี  แบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  4  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
          องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้แบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 1 รอบคือ ระหว่างวันที่ 1  
ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562    
  ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการติดตามและประเมินผล  ใน  4  หัวข้อ  ดังนี้   
  1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2561-2565  โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งหมด  .................  โครงการ  
งบประมาณ  ........................................  บาท  แบ่งเป็น 
   ปี  พ.ศ.2561  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
   ปี  พ.ศ.2562  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
   ปี  พ.ศ.2563  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
   ปี  พ.ศ.2564  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 

ปี  พ.ศ.2565  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
 
 
 
 
 



  2.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล    หัว
ฝายมีโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดแพร่  ทั้งหมด  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ...........................  บาท  แบ่งเป็น 
   ปี  พ.ศ.2561  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
   ปี  พ.ศ.2562  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
   ปี  พ.ศ.2563  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
   ปี  พ.ศ.2564  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
   ปี  พ.ศ.2565  จำนวน  .......... โครงการ  งบประมาณ  ..................  บาท 
 
  3.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ.2562  (ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2561  
ถึงวันที่  30  กันยายน  2562) 
   3.1  มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ  99  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  94.30 
   3.2  มีจำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  - 
   3.3  มีจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  -  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  -  
  4.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.2562  (ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  30  
กันยายน  2562) 
   4.1  ใช้งบปกต ิ 23,404,182.78  บาท  คิดเป็นร้อยละ  86.65 
  ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
  ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  จากการติดตามและประเมินผลพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  9  ข้อ  รายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในหน้าที่........   
  3.  การติดตามและประเมินผลตามแบบประเมินผลแผน(Output)  โดยใช้แบบประเมินแบบที่  
3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นแบบประเมินตนเอง  เพ่ือใช้ในการประเมินผล 
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  แบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น         
3  ส่วน  ดังนี้   
  ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้มีการรายงานข้อมูล  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  2562 
  ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ.2562 
  โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ.2562  ทั้งหมด  177  โครงการ มีโครงการ
ที่ได้นำไปดำเนินการ  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  59.89 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ  มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผน  22  โครงการ  มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  54.54 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  13 
โครงการ  มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23.10 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  
36  โครงการ  มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  52.77 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจำนวนโครงการ   
ที่ปรากฏอยู่ในแผน  11  โครงการ  มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  45.45 



 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 49  โครงการ  มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
38.80 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการที่ดี  มีจำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน  46  โครงการ  มีจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  46  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประมวลภาพโครงการฯ/กิจกรรม 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
โครงการฯ/กิจกรรม 

ที่ดำเนินการฯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  6 ด้าน  
ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
   

  1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อย  ดังนี้ 
 
    1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1  ตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร่  เป็นเงิน   179,903.05  บาท 
ขนาดกว้าง 2.70-3.0 เมตร  ยาว 159 เมตร  หนา 0.05 เมตร  ดร้อมงานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตเสริมไหล่ทาง
หนา 0.05 ม.จำนวน 79.29 ตารางเมตร หรือทีพ้ืนที่ปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 550.72 ตาราง
เมตร เริ่มตัง้แต่บ้านนางนิลพันธ์  ฟุ้มเฟือย  สิ้นสุดบ้านนายสิงห์ทอง  ทนทาน  
          2. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ที่ 1  ตำบลหัวฝาย  อำเภอ
สูงเม่น  จังหวัดแพร่  เป็นเงิน   350,000  บาท (ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี) 
ขนาดกว้าง 6.80 เมตร  ยาว 9.00 เมตร  สูง 3.00  เมตร   
  

          2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง  
หมู่ 2  ตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  เป็นเงิน  180,000   บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ยาว 55 เมตร  ลึก 0.45-0.50 เมตร  พร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเพื่อขยายไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร จำนวน 111.90 ตารางเมตร เริ่มจากบ้านนายบุญ  ชุ่มเย็น ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบ้านนางอัมพร  
เกตุวีระพงษ ์  
           2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการปูพ้ืนผิวแอสฟัลคอนกรีต บ้านช่องลม หมู่ 2  ตำบลหัวฝาย  
อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  เป็นเงิน  179,903.05   บาท 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ยาว 55 เมตร  ลึก 0.45-0.50 เมตร  พร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเพื่อขยายไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร จำนวน 111.90 ตารางเมตร เริ่มจากบ้านนายบุญ  ชุ่มเย็น ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบ้านนางอัมพร  
เกตุวีระพงษ ์  
 

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
เป็นเงิน   311,000   บาท 
จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 ม. พร้อมงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.  
จำนวน 2 ตารางเมตร  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ตั้งแต่บ้านนายบันทึก  เชื้อชาติ ถึงบ้านนาง
พะยอม  ประสิทธิกุล 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง3.00 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 
เมตร จำนวน 10 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร โดยเริ่มตั้งแต่บ้านนายอินแผง  ธัญญะ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านแหล่งน้ำ   



ไปสิ้นสุดบ้านนายถวิล  ชักโยง  
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร ตั้งแต่
บ้านนางเทียมจันทร์  เงาะหวาน  ไปจนถึงบ้านนายจิตร  จันรอน 
        

        4. โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัด
แพร่  เป็นเงิน    271,000   บาท 
ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.00 เมตร พร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กปีกไหล่ทาง หนา 
0.15 เมตร จำนวน 125.00 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร โดยเริ่มต่อจาก
ถนนลาดยางบริเวณบ้านนายฤทธิ์  ได้ดี ไปเชื่อมต่อถนนลาดยางสายคันคลองส่งน้ำชลประมานแม่มาน 
           5. โครงการก่อสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือขยายไหล่ทาง บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5  ตำบลหัวฝาย 
อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  เป็นเงิน  211,900  บาท 
จุดที่ 1   ขนาดกว้าง  1.50 - 3.50 เมตร   ยาว 126.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
262.90 ตารางเมตร โดยเริม่ต่อจากบริเวณบ้านนางสุนทร  ณรงค์ชัยชาญ ไปสิ้นสุดบ้านนายลอย  หลีชัย 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 64.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 121.70 ตารางเมตร 
พร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จำนวน 30.25 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
151.95 ตารางเมตร บริเวณข้างบ้านนายเลื่อน  วงค์สุระประกิต 
 6. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5  
จุดที่ 1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชั้น 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริทเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร ความสูงจากพ้ืนบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 4 
บ่อพัก ความยาวรวม 22 เมตร บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านนายสวัสดิ์  จิตผ่อง 
จุดที่ 2 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชั้น 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริทเหล็ก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร ความสูงจากพ้ืนบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 3 
บ่อพัก ความยาวรวม 25 เมตร บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างบ้านนางขันคำ  มณีลา ไปตามลำเหมืองสาธารณะ
สิ้นสุดบ้านนางจันทรา  กองแก้ว 

 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 6  ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร่  เป็นเงิน   34,600   บาท 
ขนาดกว้างภายใน  0.30  เมตร  ยาว 23.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร บริเวณหน้าบา้นนางสมพัภ  ขันตี 
 

 8. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7  ตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร่  เป็นเงิน   350,000    บาท 
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมงานก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร ความสูงจากพ้ืนบ่อถึงปากบ่อไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
จำนวน 19 บ่อพัก ความยาวรวม 174 เมตร บริเวณลำเหมืองสาธารณะสิ้นสุดบริเวณข้างบ้านนายสุทด  บัวบาน 
  

 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 8  ตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร่ เป็นเงิน   280,000  บาท  



ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว  169.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 507.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมปีกไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร จำนวน 2.70 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อย
กว่า 509.70 ตารางเมตร เริ่มจากที่สวนนางกุศล  ดังดี ไปสิ้นสุดบริเวณท่ีนานางเยาวลักษณ์  มากมาย 
 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวฝาย ออำเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร่  เป็นเงิน 352,000 บาท 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร โดยเริ่มจากที่
สวนนางน้อย  ดวงจันทร์ ไปจนถึงบ้านนายชยพล  ดวงอินทร์ 
 
 
          11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลหวัฝาย 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เป็นเงิน 234,000 บาท 
ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร เริ่มจากบ้านนายพิม  ทนทาน ไป
เชื่อมต่อรางระบายน้ำบ้านนายชาญ  ได้ดี 
          12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เป็นเงิน 181,700 บาท 
ขนาดกว้าง ภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.50 – 0.70 เมตร ยาว 89 เมตร เริ่มจากบ้านนายประหยัด  สวิง 
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบ้านนายเสน่ห์  ชะม้าย 
           13. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่  เป็นเงิน 433,000 บาท 
บ่อบบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 150 เมตร 
           14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น  
จังหวัดแพร่  เป็นเงิน 383,000 บาท  
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร โดยเริ่มจากที่
นายปั่น  มากมาย ไปจนถึงที่นานายสมบูรณ์  มีชัย 
           15. โครงการปรับภมูิทัศน์ภายในบริเวณป่าช้าขี้หนอน บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลหัวฝาย  
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เป็นเงิน 700,000 บาท  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
จุดที่ 1 ลานคอนกรีต หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 948.32 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 28 เมตร พรอ้มงานเทพ้ืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร จำนวน 13.35 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 97.35560 ตารางเมตร 
จุดที่ 3 รางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 – 0.40 เมตร ยาว 44 เมตร 
           16. โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 ตำบลหัวฝาย  
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  เป็นเงิน 364,500 บาท  
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง สูง 2.00 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว 35.00 เมตร บริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มาน
ข้างบ้านนายชัยเลิศ  ดอกจันทร์  ถึงบ้านนายปรีชา  เตชะกาศ  
 



 
 
     1.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านแหล่งน้ำ  โครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ  ดังนี้ 
 

   1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   
เป็นเงิน   67,400  บาท 
ถนน คสล.  ขนาดกว้าง 2.90 เมตร   ยาว 19.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 55.10 
ตารางเมตร   
รางระบายน้ำ คสล.   ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 19.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร   
สถานที่ดำเนินการตั้งแต่บ้านนายเมฆ  ดอกแก้ว ถึงบ้านนายสมพล  ดอกเกี๋ยง 
 

           2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5  ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
เป็นเงิน   57,000   บาท 
ถนน คสล.  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   ยาว 16.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 48.00 
ตารางเมตร 
รางระบายน้ำ คสล.  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 16.00 เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.35 เมตร   
สถานที่ดำเนินการตั้งแต่บ้านนางพิสมัย  เกตุวราภรณ์ ถึงสวนนางเสวียน แม่นยำ 
 

           3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 3  ตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่   
เป็นเงิน   294,000  บาท    
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
สถานที่ดำเนินการตั้งแต่บ้านนางทับ  เมตตา ถึงบ้านนายนิยม มั่งมูล 
 

 4. โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. หมู่ที่ 5  ตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  
เป็นเงิน   180,000  บาท 
ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 30.00 เมตร  สูง  2.50 เมตร  
สถานที่ดำเนินการลำเหมืองสายน้ำ  หมู่ที่ 5 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 

   ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ควบคุมป้องกันโรค และส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหัวฝาย        
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยได้ดำเนินการดังนี้ 
            2.1 การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี        

2. นโยบายด้านสาธารณสุข 



            2.2 การดำเนินงานตาม “โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 
            2.3 การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
            2.4 การจัดซื้อวัสดุสารเคมีกำจัดยุงลายและแมลงอ่ืนๆ 
            2.5 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข   หมู่บ้านละ      
3 โครงการ จำนวน 5 หมู่บ้านๆละ 20,000  บาท รวมเป็นเงิน  100,000  บาท ดังนี้ 
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน 6,000  
บาท 
2. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   เป็นเงิน  9,000  บาท  
3. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  เป็นเงิน   5,000  บาท  

 
 

 
        

ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนตำบลหัวฝาย ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการกีฬา สร้างสุขภาพ ป้องกันและสร้างจิตสำนึกด้านยาเสพติดและอบายมุข พัฒนา
คุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการดังนี้ 

  3.1 การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวฝาย 
  3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
  3.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนวัดหัวฝาย 
  3.4 การ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหัวฝาย” 
            - โครงการอบรมอบรมส่งเสริมความรักและความอบอุ่นของครอบครัวในชุมชน 
            - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ 
  3.5 การส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาสตรีตำบลหัวฝายในด้านต่างๆ 
            - โครงการอบรมพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 
  3.6 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลหัวฝาย 
            - โครงการอบรมอบรมส่งเสริมอาชีพการทำสบู่และแชมพูสมุนไพร 
            - โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสนน้ำ ยาหม่องน้ำ 
  3.7 การส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 

            3.8 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพผู้พิการ  และเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 
            3.9 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหัวฝาย 
            3.10 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 

             - โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลไร้ท่ีพ่ึง 
            3.11 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินราษฎร   
            3.12 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวฝาย 

3. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 



    3.13 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.หัวฝาย 
    3.14 สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
    3.15 สมทบกองทุนประกันสังคม       
    3.16 การช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 

 

 
            

สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
จัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ และจัดระบบบำบัดน้ำเสียและสร้างจิตสำนึกในชุมชนมีส่วนร่วม ได้
ดำเนินการดังนี้ 

4.1 จัดให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาด ในตำบลหัวฝาย ให้เป็นระบบ  
 4.2 ดำเนินการทำความสะอาดถนนสายหลัก และในซอยต่างๆ ภายในหมู่บ้านของตำบลหัวฝาย 

4.3 ดำเนินการให้มีการทำความสะอาดโดยการล้างรางระบายน้ำในซอยต่างๆ และล้างตลาดสดตำบล  หัว
ฝาย 
 4.4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวฝาย   

4.5 โครงการ Big cleaning day ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 
 

 
 

โดยการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
ตามความสามารถ และส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                 5.1 การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ 
  5.2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง และอบต.หัวฝาย 
  5.3 ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ขันน้ำ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กตำบลหัวฝาย ฯลฯ 
  5.4 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กตำบลหัวฝาย 
  5.5 ส่งเสริมประเพณีการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
  5.6 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 
           5.7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ในการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้ง 
           5.8 การจัดงานพิธีการทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี งานรัฐพิธีต่างๆ และในวันสำคัญต่างๆ 
           5.9 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันมหามงคลเฉลิม   
พระชนมพรรษา 67 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 
                     5.10 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี  2562 

5. นโยบายด้านเทคโนโลยีการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   



          5.11 อุดหนุนโรงเรียนวัดหัวฝาย ตาม”โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม”ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
          5.12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวฝาย 
          5.13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหัวฝาย 
          5.14 จัดซื้ออาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวฝาย 
          5.15 อุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหัวฝาย 
          5.16 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวฝาย 
                   5.17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหัวฝาย  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าการบริหารสถานศึกษาได้แก่  
        (1)  ค่าหนังสือเรียน  
        (2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน  
        (3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
        (4)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                   5.18 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และงานรัฐพิธีต่างๆ และใน
วันสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ  
                   5.19 โครงการจัดเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์            
วัดหัวฝายเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

 
     

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน       
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อสารมวลชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย บริหารราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝาย ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเป็นไป ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารกิจการบ้านเมือง อีกท้ังยังสนับสนุนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชน  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการบริหารจัดการถูกระเบียบขั้นตอน โดยดำเนินการดังนี้ 

6.1 มีการสนับสนุนการทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ให้ประชาชนได้แสดงออกทางด้านความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณต่อไป โดยได้มีการจัดทำประชาคมร่วมกัน ในการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

6.2 สนับสนุนให้สมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ทาง
ราชการกำหนด เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในองค์กรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยส่งบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น   

6 .นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการจัดการที่ดี 



          6.3 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลเพ่ือพัฒนาระบบต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล   
หัวฝาย โดยได้ให้วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตำบล    หัว
ฝาย ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

          6.4 โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การชำระภาษีให้กับประชาชนในตำบลหัวฝาย 

          6.5 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ให้แก่ผู้ที่
อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาท
ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีรายได้ 
                      6.6 จัดครภุัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2  บาน   จำนวน  8  ตู้ๆ  ละ   5,500  บาท  เป็นเงิน 44,000  บาท   
    2. จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน  ชนิด 2 บาน  จำนวน 4  ตู้ๆ  ละ   5,200  บาท  เป็นเงิน 20,800  บาท   
    3. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4  ลิ้นชัก  จำนวน 2 ตู้ๆละ 7,900 บาท  เป็นเงิน   15,800   บาท   
    4. จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น  20 ช่อง   จำนวน 6 ตู้ๆละ  3,500 บาท เป็นเงิน   21,000   บาท 
    5. จัดซื้อเก้าอ้ีฟอร์ไมก้า ที่นั่งกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 33 เซนติเมตร พ้ืนถึงที่นั่ง 32 เซนติเมตร พ้ืนถึงหลังพิง 
60 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัวๆละ 450 บาท  (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวฝาย) เป็นเงิน       22,500 
บาท 
    6. จัดซื้อโต๊ะฟอร์ไมก้า ขนาดหน้าโต๊ะกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร  พ้ืนถึงหน้าโต๊ะ 50 
เซนติเมตร  จำนวน  10 ตัวๆ ละ  1,800 บาท  (สำหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวฝาย) เป็นเงิน      18,000 
บาท 
    7. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน  8,500 บาท 
    8. จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง  ขนาด 16 นิ้ว  จำนวน 10 ตัวๆละ  1,800  บาท  เป็นเงิน  18,000 บาท 
    9. จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส  ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถังๆละ 9,200 บาท  เป็นเงิน         
18,400 บาท 
    10. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด   24,000  BTU  จำนวน 1  เครื่อง เป็นเงิน  32,400  บาท 
    11. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1,200 (W) x 600 (D) x750 (H) mm. จำนวน 1 ตัว 
เป็นเงิน  3,000 บาท 
    12. จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 7 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท  เป็นเงิน  38,500  บาท 
    13. จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้  เป็นเงิน  3,500 บาท 
    14. จัดซื้อเก้าอ้ีมีท้าวแขนพนักพิงไหล่ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน  3,800 บาท   
 

 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )  จำนวน  1 เครื่อง            
เป็นเงิน  16,000  บาท 
    2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล  จำนวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน  42,000  บาท 



ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   1. จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี  (DVD)  จำนวน  1  เครื่อง  (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวฝาย) 
เป็นเงิน   2,000  บาท 
   2. จัดซื้อโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน   10,300  บาท 
ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล ระบบ DSLR  จำนวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน    22,000  บาท  
   2. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ  SVGA  ขนาด 3,000  ANSI  Lumens  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน    
13,300  บาท  
   3. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล เป็นเงิน   19,300  บาท 
ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
   1. จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ  ขนาด  350  วัตต์   จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  10,000  บาท  
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานติดตาม 
และประเมินผลแผน 


