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คำนำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพ่ือให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้มีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ  2563 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 
กันยายน  2564) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   2564  เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย      
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน  พนักงานจ้าง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา          
ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่   
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลยางหวาย 
 

 บทสรุปของความสำคัญ ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย  
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ
ให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล   
ยางหวาย  ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและ เร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล    
ยางหวาย มีส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
             1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายคัดเลือก 
จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย คัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 

4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้ เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้ เป้าหมายของ          
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลยางหวาย 



   
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา : 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ 

           2) จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ 
          3) ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และระบบเสียงตามสาย  

          หอกระจายข่าว 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา : 1) งานส่งเสริมอาชีพ 
   - การฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริม 
   - การพัฒนาคุณภาพและการจำหน่ายสินค้า OTOP 
        2) งานสวัสดิการสังคม 
   - การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
   - การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
        3) งานนันทนาการ 
   - การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
   - การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬา 

- การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกำลังกายและ  
  กิจกรรมด้านนันทนาการ 

          4) งานการศึกษา 
     - การพัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย 
     - การส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ 12 ปี 
     - การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 
     - การพัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นไปสู่ความเป็นสากล 
     - การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
          5) งานสาธารณสุข 
     - การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
     - การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
     - ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

แนวทางการพัฒนา : 1) การสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัย 
    ฝ่ายพลเรือน 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา : 1) การส่งเสริมสนับสนุนพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
        2) การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3) การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ 
        4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอย 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา : 1) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        2) การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในท้องถิ่น 
        3) การส่งเสริมการรักและปกป้องสถาบัน 

 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาประสิทธิภาพบุคคล 
        2) การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน 
        2) การพัฒนาจัดบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        2) การพัฒนาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

“การบริหาร โดยการมีส่วนร่วม ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้” 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  บุคลากรท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ส่งเสริมอาชีพให้มั่นคง  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สร้างจิตสำนึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมและการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่  ตลอดปรับปรุงพื้นฟูให้ดียิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือ 

โครงการที่มีส่วนร่วมจะดำเนินการ 
6. สร้างกระบวนการ  การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  อย่างมี

ประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่และนโยบาย 
7. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



   
 

ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมนิผล 

 

แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :   องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2564  

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้า บ้านยางหวาย หมู่ที่ 9  

   1,382,000.00 749,000.00 

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน
คอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ชย.ถ.104-004 สายสี่แยกโรงเรียน-
บ้านสงแดง ต.ยางหวาย จำนวน 4 
ช่วง 

   2,576,000.00 1,980,000.00 

3.โครงการขุดลอกหนองกกทุ่ม บ้าน
โนนเขวา หมู่ที่ 8 

 ✓  484,400.00 484,000.00 

รวม 4,442,400.00 3,213,000.00 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
 2. ได้รับงบประมาณล่าช้า/ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด 
 3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
 3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจำเป็นเร่งด่วน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 จ้างเหมาโครงการขุดลอกโนนหนองไร่ หมู่ 7 - 499,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

2 จ้างเหมาลงดินลูกรังพร้อมปรับเกรด ม.9 - 84,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

3 จา้งเหมาปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ 1,2 - 97,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

4 จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 8 - 311,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

5 จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 2 - 140,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

6 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติก หมู่ 2 - 41,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

7 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติก หมู่ 1 - 311,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

8 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติก หมู่ 1,2 - 145,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

9 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติก หมู่ 9 - 169,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

10 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 - 299,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

11 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 - 399,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

12 โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ 3 - 174,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

13 โครงการวางท่อคอนกรีตรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ 3 - 162,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 - 399,000 จ่ายขาดเงินสะสม  

15 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 16,000 6,000 โอนตัง้จ่ายใหม ่
โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติก บ้านยางหวาย หมู่ 1 135,000 118,500 ตามขอ้บัญญัติ  

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติก บ้านยางหวาย หมู่ 2 246,000 215,500 ตามขอ้บัญญัต ิ  

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติก บ้านยางหวาย หมู่ 3 165,000 144,500 ตามขอ้บัญญัต ิ  

19 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติก บ้านยางหวาย หมู่ 9 123,000 107,500 ตามขอ้บัญญัต ิ  

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4  33,000 31,500 ตามขอ้บัญญัต ิ  

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ หมู่ 4 บ้านยางหวาย 

166,000 161,500 ตามขอ้บัญญัต ิ
 

รวม 884,000 4,015,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 30,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ  
2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว 
30,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

3 โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 30,000 29,980 ตั้งเบิกจ่ายใหม ่ โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

4 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก 80,000 79,830 ตามข้อบัญญัต ิ  
5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า 
30,000 29,950 ตามข้อบัญญัต ิ

 
 

6 โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน 

20,000 14,780 ตามข้อบัญญัต ิ
 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ทำ
หน้าที่ดูแลสุขภาพในหมู่บ้าน 

20,000 19,100 ตามข้อบัญญัต ิ
 

8 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพที่ดี
และควบคุมโรคต่างๆ ในชุมชน 

20,000 15,560 ตามข้อบัญญัต ิ
 

9 โครงการฝึกอบรมเยาวชน”เพชรยางหวาย ไม่
ใส่ใจยาเสพติด” 

50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

10 โครงการอบรมป้องกันและช่วยเหลือคนจมน้ำ 40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

11 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

561,100 416,840 ตามข้อบัญญัต ิ
 

13 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 100,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

14 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

840,000 840,000 ตามข้อบัญญัต ิ
 

15 อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 50,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

16 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการสอน
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

96,000 96,000 ตามข้อบัญญัต ิ
 

17 โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 2,077,100 1,652,040   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

30,000 18,105 ตามข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ
 

ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำ 
อปท. 

150,000 147,633 ตั้งเบิกจ่ายใหม ่ โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

รวม 210,000 165,738   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือต่อยอด “โครงการปลูกไผ่
มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้” 

50,000 41,500 
ตั้งเบิกจ่ายใหม ่ โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

2 การบริหารขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล
และน้ำเสียเพื่อควบคุมโรคในชุมชน 

120,000 119,880 ตามข้อบัญญัต ิ  

3 โครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมลดมลพิษเป็นมิตรกับชุมชน 

20,000 18,985 ตามข้อบัญญัต ิ  

4 โครงการอบรมธนาคารน้ำใต้ดิน 25,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

15,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการเปลี่ยนดินให้เป็นทองตาม
พระราชดำริ 

25,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 265,000 180,365   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีถวายเทียน
เข้าพรรษา 

20,000 - 
ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

4 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีของดี 
อำเภอคอนสวรรค์ ประจำปี 2563 

70,000 70,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

รวม 130,000 70,000   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการรวมพลังท้องถิ่น เทิดทูนชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 

110,115 110,115 ตามข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และ พนักงานจ้างทั่วไป  

150,000 148,380 ตามข้อบัญญัต ิ  

3 อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

180,000 180,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

4 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สมานฉันท์
สังคมไทย 

30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 470,115 438,495   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงได้อย่างเสมอภาคเป็นธรรมและมี             
                   ประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการพัฒนาจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ
ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

3 โครงการ อบต.สัญจร ให้บริการประชาชน 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 100,000 30,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา                  
                   ท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 100,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการ
ต่างๆ 

50,000 50,000 ตามข้อบัญญัต ิ  

3 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 20,000 19,830 ตามข้อบัญญัต ิ  

4 จัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ ในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 

- 92,250  โอน
งบประมาณ 

5 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และ
เสริมสร้างความปรองดอง 

16,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ดำเนินการ 

6 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงาน
ช่วงปิดภาคเรียน 

40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้
ดำเนินการ 

รวม 226,000 262,080   
 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากขาดการเรียงลำดับความสำคัญท่ีแท้จริง 
 2. งบประมาณที่  อบต.  ได้รับ  มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายของแผนพัฒนาตำบลยางหวาย 
 3. ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพ่ือจัดทำ 
แผนพัฒนาตำบล 
 4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป 
  2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง  
  3. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน 
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