
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาราส่วนตำบลหัวฝาย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
**************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 29  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 13 (5) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน (ดังรายละเอียดตาม
แนบท้าย) 

ประกาศ ณ วันท่ี  30  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 

(  นายสมสิทธิ์  จาคำมา ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ตำบลหัวฝาย  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 

 
 
 

  



 
คำนำ 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้จัดทำการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนา คือการประเมินว่ามีการนำ
แผนพัฒนา ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อท่ีจะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้ 
ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาฉบับต่อไปได้ 
  ดังนั้น  การท่ีจะประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมได้ จำเป็นจะต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละ
แนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดผลสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
ทิศทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  องค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวฝาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายฉบับนี้ 
จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาฉบับต่อไป ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตำบลต่อไป 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 
 
 
  



 

ส่วนที่ 1 บทนำ 
1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
สามารถกำกับดูแล ทบทวน  และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลท่ี
ให้ความสำคัญ  ดังนี้ 
  1.  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ  ท่ีดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้กำหนดไว้หรือไม่  รวมท้ัง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ  ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ท้ังในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ  เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ  ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)  จุดอ่อน 
(weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น            (พ.ศ.
2561-2564)  โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาพพื้นท่ี
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  เป็นการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป  เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ  และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ  ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ  
พยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  ต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  เพื่อดำเนินการขยายแผน/โครงการ/งานต่างๆ  พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ  ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการท่ีได้ดำเนินการไป
แล้วว่าส่ิงใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม



โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง  เพื่อการบรรลุเป้าหมาย  การติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้กำหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ 
  1.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.  เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  สภาพผลการ
ดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กำหนดไว้ 
  3.  เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ     
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.  เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.  เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน  โครงการต่างๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์  กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนในตำบล/หมู่บ้านหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 
3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2559  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561  กำหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าท่ีดังนี้   
  (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล  
และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  (4)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1.  การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวน  11  คน  ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  3  คน  
  2)   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน   
  3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน  
  4)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก  จำนวน  2  คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 



  1.  ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
กำหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาท่ี
กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2.  การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล  การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  
เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ  ท่ีต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต  แล้วนำผลท่ีได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตใน
การติดตาม 
  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล  จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ  2.1  มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ  คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาท่ีเก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม  กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้กำหนดไว้ ซึ่งส่ิงสำคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ำตามท่ี
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีกำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  จำนวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การเขียน  Flow  Chart  
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt  Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ  วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  โดยรายงานตามแบบท่ี
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ท้ังนี้  การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ  อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป  วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม  ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี  2  และส่วนท่ี  3  
      2.6 รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   



  2.7  การวินิจฉัยส่ังการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจ 
ในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ  เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป  ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   3.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ี
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (Monitoring  and  Evaluation  Tools  
for  Local  Development  Plans)  เป็นส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมท้ังโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ใน

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

ป ระ ก าศ ผ ล ก าร ติ 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 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า  เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์
(Interview)  และแบบสังเกตการณ์ (Observation)  เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป อำนาจหน้าท่ี ภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  รวมท้ังเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ท่ีได้กำหนดขึ้นหรือ
การนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1  กำหนดกรอบเวลา (Time  &  Time  Frame)  โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อย  2  ไตรมาสต่อ  1  ครั้ง  
    2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกๆ  2  ไตรมาส  และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ี
ผ่านมาทุกครั้ง 
    3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ 
(หรือผลผลิต)  ท่ีได้กำหนดขึ้น  มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3  ความเพี ยงพอ (Adequacy)  กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยนำเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4  ความก้าวหน้า (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่างๆ  จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ  4  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พื้นท่ี  จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome  and  Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ  ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล  และอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   2.   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ๆ  ท่ีสำคัญ  3  ประการ  คือ  
    1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  



    2)  เครื่องมือ  
    3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2)  การสำรวจ (Survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (Record)  สังเกต
(Observe)  หรือวัด (Measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าท่ี  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  พฤติกรรม  ความ
ต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
   3.  กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  กำหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  (ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2563 
ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2564)  ดังนี้ 
 

กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 
แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 
แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที่  1 

การประเมินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 

แบบที่  2 

แบบติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

แบบที่  3/1 

แบบประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่  3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

แบบที่  3/3 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 



   3.1  การประเมินผลแผน (Input) 
  ใช้แบบประเมินแบบท่ี  1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.1.1  วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด 
อย่างไร 
   3.1.2  ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit)ใช้ในการ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ท่ีถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมา
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
   3.1.3  ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบท่ีใช้ใน
การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งท่ีมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีกำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป 
   3.1.4  องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
   ส่วนท่ี  1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส่วนท่ี  2  ประเด็นการประเมินมีท้ังหมด  13  ข้อ  2  ส่วนคือ  ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  6 ข้อ  และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  7 ข้อ(สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับ) 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕64 
  
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณท่ี 

เบิกจ่ายไป 

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 18,249,200 18,249,200 

๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 5,194,200 5,194,200 

3. เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์  -   - 97,500 97,500 

 

 

  



ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ  

จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการที่ได้ 

ปฏิบัติ 

โครงการอยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10  -  
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 1 - 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 20  - - 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

45 20 - 

5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการท่ีดี 7 1 1 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 8 - 

รวม 102 30 1 

คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  



ส่วนท่ี 2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  - - 
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 19,800 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  - - 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 26,301,802.79 
5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการท่ีดี 2 9,914,341 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 1,289,524.45 

รวม 31 37,525,468.24 
   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

 - ไม่มีโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 -   

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการอบรมช้ีแจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
ชุมชน  

  19,800 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

 - ไม่มี -    
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 7,420 

2 โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก 
และเยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด 

35,620 

3 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน   62,050 

4 สนับสนุนการปฎิบัติงานของ สปสช. 203,000 



ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

5 อุดหนุนโครงการจัดการอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

684,778.26 

6 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

1,528,520 

7 อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียน ด้าน
ดนตรี นาฎศิลป์และกีฬา 

30,000 

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

30,000 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญตามโครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกาย
โดยการว่ายน้ำ 

15,000 

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอกโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

40,000 

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีนาฎศิลป์ และสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิน่ 

30,000 

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการอบรมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ 40,000 

13 อุดหนุนคณะกรรมการวัดช่องลม ตามโครงการประเพณีปิดทอง 
พระวัดช่องลม 

10,000 

14 อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก ตามโครงการประเพณีปิดทองพระพุทธรูป
นั่งดินและนมัสการพระธาตุเจดีย์วัดศรีดอก 

10,000 

15 อุดหนุนคณะกรรมการวัดดอนชัย ตามโครงการนมัสการพระธาตุดอนชัย 10,000 

16 อุหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวฝาย ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหัวฝาย 

15,000 

17 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ 
ทุพพลภาพ (เบี้ยผู้พิการ) 

5,194,200 

18 โครงการสนับสนุนสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยผู้สูงอายุ) 18,249,200 

19 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยเอดส์)    97,500 

20 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง    9,514.53 
 

 

 

 

 

 



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

5,714,341 

2 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน 
(ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, ห้องกองสาธารณสุข) 

200,000 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 
ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000 

2 จัดซื้อทรายเคมี (ทรายอะเบท) 270,000 

3 จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย 2,400 

5 โครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 11,550 

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ค่าเช่าท่ีท้ิงขยะมูลฝอย) 688,989.45 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 48,000 

8 โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง  8,585 

 
         
  



ส่วนท่ี  ๓  ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาในการดำเนินงาน 
๑. ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชาคมทำแผนพัฒนาตำบลน้อยมาก 

๒. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
๓. ไม่มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก เปล่ียนแปลงโครงการและงบประมาณ 
๔. ขาดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๕. ข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจความพึงพอใจมีจำนวนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามน้อยไป ไม่กระจายท่ัวหมู่บ้าน 
6.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กับแผนรายปีของหมู่บ้านไม่   
     สอดคล้องกัน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร  เช่น ทางหมู่บ้านส่งโครงการท่ีไม่ได้อยู่ใน   
     แผนพัฒนาท้องถิ่น ทาง อบต.ก็ไม่สามารถทำให้ได้ 
7.  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ีจะดำเนินการได้  
 
อุปสรรคในการดำเนินงาน 
๑. ระเบียบข้อกฎหมายนโยบายของรัฐบางเรื่องไม่สอดคล้อง หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ตามความต้องการ 

ของชาวบ้าน 
2.  การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จากภาคเอกชน โดยเฉพาะประชาชนยังได้รับความร่วมมือใน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ น้อย เนื่องจากยังขาดความมีจิตสำนึกในเรื่องจิตอาสา ความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม อีกส่วนหนึ่งก็มาจากต้องประกอบอาชีพหารายได้จึงไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจัดขึ้นได้ 

3.  แนวทางการบริหารงานของผู้นำชุมชนหรือผู้นำกลุ่มองค์กรในชุมชนท่ีไม่มีความกระตือรือร้น ไมม่ีความ
เข้มแข็งในการบริหารคนในชุมชนหรือกลุ่ม  เมื่อมีการดำเนินกิจกรรมทำให้ไม่ได้รับความสนใจ 

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

 1.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้นำ
ชุมชน ให้เห็นความสำคัญของการทำประชาคมและเสนอโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุไว้ในแผน หากเป็นไปได้ ทาง 
องค์การบริหารส่วสนตำบลหัวฝาย ควรจัดประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางการทำประชาคม ท่ีควรเป็นการประชาคมโดย
ชาวบ้านเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรจาก อบต. เข้าร่วมด้วย และทางหมู่บ้านต้องมีข้อมูลสภาพปัญหาในด้าน
ต่างๆ ของตนเองอย่างแท้จริงด้วย 
 2.  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายต้องทำงานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลด
ขั้นตอนการทำงานและเอกสารลง  
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายต้องมีการประชาสัมพันธ์ ท่ีหลากหลายช่องทาง และสม่ำเสมอ เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ  หรือการให้บริการสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายต้องดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ และทุกหมู่บ้าน 

 
 
  



  
                  ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆทท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เพื่อจะ
ได้พิจารณาวางแผนพัฒนา และปรับปรุงตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ในระยะต่อไป 
            
  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัว 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 30  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

 

 
 

(  นายสมสิทธิ์  จาคำมา ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


