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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

 

 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
 
 



 
ค าน า 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  29 

ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความ- 
เห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว      และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

   บัดนี้    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ     ดังกล่าว    คณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   ขึ้น    เสร็จ- 
เรียบร้อยแล้ว     และขอรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   เพ่ือที่จะ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้   ประชาชน 
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 
       
                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                              องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2548   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561   หมวด  6   การติดตามและประเมินผลแผน  
พัฒนา  ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง  วิธี 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น     เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    พร้อมทั้ง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
ดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน    โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกปี 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถือเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล   เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา 
ที่มีประสิทธิภาพ   สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    ผลจากการด าเนินงานเป็นไป 
ตามเปูาหมายหรือไม่   และท าให้ทราบถึงปัญหา   อุปสรรค   ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   เพ่ือจะได้น าข้อมูล 
ดังกล่าวไปปรับปรุง   แก้ไข   และพัฒนาต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน  ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
           ได้มาตรฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ยุทธศาสตร์ที่  3  การขยายโอกาส  และคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ 

       ประชาชน 
        ยุทธศาสตร์ที่  4  การสง่เสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่  5  การสง่เสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่  6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร  และบริการเพ่ือประโยชน์ของ 
           ประชาชน 

  ข้อเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
   1.  การบริหารจัดการ    ควรดูบริบทพื้นที่และควรมีการส ารวจพื้นที่ก่อนการด าเนินการ 

     ให้เกิดความเท่าเทียมในแต่ละพ้ืนที่ 
   2.  ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา  ให้แต่ละหมู่บ้านเท่าเทียมกัน    ซึ่งปัจจุบันแต่ 
                                    ละหมู่บ้านได้งบประมาณการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เท่ากัน 
   3.  การจัดท าโครงการบางโครงการต้องรีบแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเร่งด่วน  เพื่อ 
                                    ความพึงพอใจของประชาชน 
   4.  ให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟูาให้ได้มาตรฐาน 
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   5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ขอให้ท าให้ครบทุกสาย  ทุกตรอก  ทุกซอย 
   6.  ขอให้น้ าประปาไหลแรงกว่านี้ 
   7.  ขอให้แก้ไขปัญหาเวลาฝนตกน้ าขี้วัวไหลผ่านหน้าบ้าน     พอน้ าแห้งแล้วจะเป็นฝุุน 

     โคลน   มีกลิ่นเหม็น  (หมู่ที่  10  บ้านหัวเขา) 
   8.  โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก  ขอให้มีคุณค่าและประโยชน์มากข้ึน 
   9.  ชว่ยเกษตรกรให้ขายข้าวให้ได้ราคาดี 
   10. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
                                     ทั้ง  8  ประเด็น  เช่น  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
                                     การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   การเปิดโอกาส 
                                     ให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   ฯลฯ  เป็นค าถามท่ีเข้าใจยาก 
                                     ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในค าถาม 
   11.  ไม่มีข้อเสนอแนะที่ด าเนินการอยู่ปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว   และขอให้เสมอต้นเสมอปลาย 

       แบบนี้ตลอดไป   การท างานที่เป็นอยู่นี้เยี่ยมยอด 
   12.  โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้ตั้งในข้อบัญญัติแล้ว  ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

       ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 
   13.  โครงการ / กิจกรรม  ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
                                      ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง         โดยเน้น 
                                      ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
   14.  ทุกแผนงาน / โครงการ  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรค านึงถึงความเป็นไป 
                                      ได้ในเรื่องความพร้อมด้านพ้ืนที่  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลกระทบทั้งทางตรง 
                                      และทางอ้อม     และสถานะการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ     ทั้งนี ้   เพ่ือ 
                                      ประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
   15.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                      หัวเขาให้มากข้ึน  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ    และ 
                                      เมื่อสิ้นสิ้นการด าเนินโครงการ  โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม 
                                     ของประชาชนในทุกข้ันตอน   ของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                     หัวเขา   รวมถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้    ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
                                      ให้มากขึ้น 
   16.  ควรมีการส ารวจพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา และมีฐานข้อมูลที่เป็น 

                  ปัจจุบัน    เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   ของ 
                  หมู่บ้าน      เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนอง 
                  ความต้องการของประชาชน  และสามารถแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

   17.  ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ 
                                      อย่างทั่วถึง  ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่สามารถเข้าถึงประชาชน  หมู่บ้าน  ให้ได้รับข้อมูล 
                                      ข่าวสารมากที่สุด 
   18.  ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม        ตลอดจนด าเนินโครงการ 
                                      พัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่  1 

บทน า 
 
1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น  และการ 
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม    ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ส่งผลโดยตรงต่อ 
การให้บริการประชาชน   และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเอง    ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    ด้าน 
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีพื้นท่ีครอบคลุมทั้งต าบล    มีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     ทัง้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัด 
ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดยก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด   ค่าเปูาหมาย   และ 
กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน    อันมีลักษณะเป็นการก าหนดราย- 
ละเอียด  แผนงาน / โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึง  การเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารจัดการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
ประจ าปงีบประมาณ   พ.ศ.  2565   ที่น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ประสบผลส าเร็จ    เป็นไปตามเปาูหมายที่ก าหนดไว้      
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด    สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพียงใด   และ
น าไปสู่การพัฒนาด้านสังคม    เศรษฐกิจ    การเมืองในระดับรากหญ้า    เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  6  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล- 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ประกอบด้วย 

  1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน    3    คน 
  2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน    2    คน 
  3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน    2    คน 

4.  หัวหน้าสว่นราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน    2    คน 
  5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน    2    คน 
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มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                          
3. รายงานผลและเสนอความเห็น      ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น    และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น   พร้อมทั้ง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน     
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

การติดตาม  (Monitoring)  และการประเมิน  (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน  มี 
จุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน    แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน     และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล  (Monitoring and Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสามารถก ากับดูแล  ทบทวนและพัฒนางานตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงมีความส าคัญ  ดังนี้ 
  1)  ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละ  แผนงาน/โครงการ  เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่   รวมทั้งใช้งบประมาณ  
ในการด าเนินงานเป็นจ านวนเท่าไร 
  2)  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตรวจสอบ     
ดูว่า  แผนงาน/โครงการ  ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากร   ทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือ 
ไม่อย่างไร 
  3)  ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ    เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4)  เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน     ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่    ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม    และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง    จุดแข็ง  (strengths)     จุดอ่อน  (weaknesses)    โอกาส   
(opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565)    โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ   ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น    บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาพพ้ืนที่  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง  แผนงาน/โครงการพัฒนา  ให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมในสังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบล 

  บทสรุปความส าคัญ  ก็คือ  การไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ  ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  และเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ 
ในการด าเนินการขยายโครงการ   กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้   
และเม่ือพบปัญหา   และอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น      รอโอกาสที่จะด าเนินการ    และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ    
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค    เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด   หรือด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น    ตั้งรับ 
ให้มั่นเพ่ือรอโอกาส    และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตร  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์    เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ 
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ด าเนินการ    สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ   เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     โดยการติดตามและ
ประเมินผล   ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน   เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ได้อย่างดียิ่ง     
 
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งค้นหาแผนงาน    โครงการที่ได้ด าเนินการไป 
แล้วว่า    สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม 
โครงการ   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า    มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย    ติดตามและประเมินผล 
แผนงาน   โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    ที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด    เกิดปัญหาจากเรื่องใด  จึงได้ 
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

  1)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ซึ่งจะ 
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน    รวมทั้ง ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

  2)  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้  สภาพ 
ผลการด าเนินงาน   ตลอดจนปัญหา   อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

  3)  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไข  ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน    เพ่ือการ 
ตัดสินใจที่จะขยายโครงการ   หรือการยกเลิกหรือยุติโครงการที่ไม่เหมาะสม   หรือหมดความจ าเป็นขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเขา 

  4)  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ    ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา 

  5)  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง 
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน  โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง   
ประชาชนในต าบลหัวเขา  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6.  เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน  โครงการของส านัก/กอง  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

    7)  เพ่ือให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ    ตามแผนพัฒนาขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเขา    ว่าโครงการของงบประมาณท่ีได้น าไปปฏิบัติในพ้ืนที่      สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
เปูาหมายทีก่ าหนดไว้เพียงใด   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

  8)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  9)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 

  10)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 

  11)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 

  12)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
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3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29  ก าหนดว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 ขั้นตอนที่  1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  28   ดังนี้      
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบ 
ด้วย 
  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(4)  หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก 
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ   
การคัดเลือกอีกก็ได้ 

 ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทางวิธีการในการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29  (1) 

 ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29  (2) 

 ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น     
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น        เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ 
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว    และ 
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29  (3) 
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 ขั้นตอนที่  5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น      และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน 
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว     และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  30  (5) 

4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ       ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ 
ติดตามประเมินผล   คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดังนี้ 

  1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ  (Quantity)  มีการวัดผลดังนี้ 
   1.1)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามยุทธศาสตร์ 

        การพัฒนา 
   1.2)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ    เพ่ือการวางแผนและประเมินผล 

        การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-plan) 

  2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ  (Quality)  มีการวัดผลดังนี้ 
   2.1)  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.2)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      ตามแนวทางการพิจารณาการ 
           ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     และตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม 

        และประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  
        - 2565) 

   2.3)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key  Performance Indicator) 
           และผลกระทบ  (Impact)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลรายโครงการ  โดย 

        ให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามโครงการ       อาจก าหนดแบบและวิธี 
        ติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม 

   2.4)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม        โดยได้มีการ 
           ประเมินความพึงพอใจ   ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ       ท าให้ทราบถึงผลเชิง 
           คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาในภาพรวม   โดย 
           เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

   แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
           ต าบลหวัเขาในภาพรวม 

   แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
           ต าบลหวัเขาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
   (แบบที่  3/2  และแบบที่  3/3   ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและ 
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ร่วมกับมหา- 
วิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 



-8- 

5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ  คือ  การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ระหว่าง 
ด าเนินโครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  ประโยชน์ต่าง ๆ 
ของการติดตามและประเมินผล  แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

1)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 

  2)  เห็นจุดส าคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน      ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน   ขั้นตอน 
การปฏิบัติ   ทรัพยากรที่ต้องใช้  ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ   ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสม 
ต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  3)  ท าให้ทราบว่า        จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม       ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด       การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง     เช่น  การเปลี่ยนแปลง 
วัตถุประสงค์บางส่วน   การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ   เป็นต้น 

  4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อดี  ข้อเสีย   หรือ   ข้อบกพร่องอะไรบ้าง   
ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร   ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินโครงการมี 
ปัญหา  เพ่ือน ามาประมวลผล  แสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ได้ตรงจุด  ตรงเปูาหมายอย่างทัน 
ท่วงที  ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

  5)  ท าให้ทราบว่า   ขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค    และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก 
สาเหตุอะไร   เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน 
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด   เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

  6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมี     จุดแข็ง (Stregth)    และจุดอ่อน (Weakness) 
อะไรบ้าง  และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร    และจะแก้ไขได้อย่างไร   เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน 
แล้ว    ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติทราบผลการน านโยบายไปปฏิบัติ บรรลุ-
วัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 

  8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น   ประสบ- 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด    มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง    และ 
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มีผลเพียงใด   จะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

  9)  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  เกิดความประหยัด  คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ  และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่า  โครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร 
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น   หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก      และไม่สอดคล้องกับ 
การแก้ไขปัญหาของชุมชน   ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง       หรือในกรณีโครงการที่มี
ลักษณะแข่งขันกัน        การประเมินผลจะท าให้ทราบว่า     โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ 
สาธารณชน   สมควรสนับสนนุให้ด าเนินการต่อไป    ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ  หรือให้ผลตอบแทน 
น้อยกว่ามาก    ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
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ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผล 

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

  “การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล   อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี   สร้างรากฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตบนวิถีพอเพียง” 

  พันธกิจ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ 
   ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองไทยในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนของคนและชุมชนเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง 
  4. การปรับปรุงการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
   และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน 
  6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
  2. ประชาชนประกอบอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอ 
  3. ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  4. ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา 
  5. การด าเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
  7. การด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
  8. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน   หน่วยงานของรัฐ   เอกชน 
      และอ่ืน ๆ  เป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการ (Integration)  
  9. มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      และเป็นระบบ 
  10. พิจารณาให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  หรือแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเป็นระบบ 
สภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพ  ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาในด้านการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาและยังเป็นการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
    ๒.2  แผนงานสาธารณสุข 
    ๒.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    ๒.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ๒.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๒.6  แผนงานงบกลาง  

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
    3.1  แผนงานการศึกษา 
    3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
    4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๕.2  แผนงานการเกษตร 

 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
    ๖.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 
    ๖.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ๖.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   เป้าประสงค์ 
๑)  ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
๒)  ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

  ๓)  ปรับปรุง  และพัฒนาการศึกษา 
๔)  การด าเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
๕)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
๖)  การด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน 
7)  มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

               และเป็นระบบ 

          ตัวชี้วัด 
  ๑)  กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน  วัดจากคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
       ตรวจรับงานจ้าง  จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี  ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
  2)  กรณีโครงการด้านอื่น ๆ  วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
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   ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

- การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
เช่น  ถนน  ประปา  ไฟฟูาสาธารณะ  รางระบายน้ า  คูน้ า 
เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  และการส่งเสริม 
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพใน 
การศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

- พัฒนา  ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมงานประเพณี   
วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่ต าบลหัวเขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ต าบลหัวเขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ 
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

- ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

 
  

   กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน 
ขุดลอกคู  คลอง 
- ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปา  ไฟฟูา และ
พัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
- การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพใน 
การศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

- ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมงานประเพณี   
วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี   และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- สร้างจิตส านึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ 
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล   

 
-12- 



1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการ/กิจกรรม ที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จะต้องด าเนินการ   ดังนี้.- 

(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยง  
และสนับสนุนกัน      ถ้าก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจะต้องก าหนดห้วงเวลา
ด าเนินการที่สอดรับกัน 

(2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาชุมชนที่เกินขีดความสามารถใน 
การด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา    มาประกอบการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(3) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างเหมาะสม และยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วง
ถัดไปด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อาจต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าห้าปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
จ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาว 
ด้วย  ซึ่งอาจไม่สามารถระบุไว้ในช่วงห้าปีของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  

(4) กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นตอนของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรม องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้.- 

- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมการด าเนินด าเนินการ   หรือมีภารกิจ

รับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
 

             เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก  อย่างน้อย 3 ประเภท  
   คือ   

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง   กล่าวคือ  มีขีดความ 
   สามารถทั้งด้านก าลังเงิน    ก าลังคน    วัสดุอุปกรณ์   และความรู้ทางด้าน 
   การบริหารจัดการที่ด าเนินการเองได้ 

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ 
   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจ 
   หน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนิน- 
   การ  จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินงานแทน   โดยตั้งงบประมาณเป็นเงิน- 
   อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 

- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น    ทั้งทางราชการส่วนกลาง  
   ภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น หรือภาคเอกชน เนื่องจากเป็นโครงการ 
   ขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าว   เป็นหน่วยปฏิบัติและมี 
   หน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุน 
   เฉพาะกิจ  (ซึ่งมีกรอบพิจารณาจัดเงินอุดหนุนอยู่แล้ว   โดยองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับ- 
   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
กาด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ / - 
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
5.  มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น / - 
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     พัฒนาท้องถิ่น    

/ - 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล / - 
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน / - 
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินศักยภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

/ - 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

/ - 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/ - 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน / - 
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น / - 
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา / - 
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด / - 
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  / - 
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  / - 
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ / - 
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ / - 
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1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

9 8.74 1 0.97 24 23.30 - - (14) (13.60) 34 33.01 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

25 24.27 - - 14 13.60 2 1.94 (7) (6.79) 41 39.81 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพใน 
การศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

8 7.77 - - 3 2.91 1 0.97 (1) (0.97) 12 11.65 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมงานประเพณี   
วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 

1 0.97 - - 1 0.97 2 1.94 - - 4 3.88 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 1.94 - - - - - - - - 2 1.94 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ 
บริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

5 4.86 - - 4 3.88 1 0.97 (3) (2.91) 10 9.71 

                           รวม 50 48.55 1 0.97 46 44.66 6 5.82 (25) (24.27) 103 100 
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ยุทธศาสตรท์ี่  1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
โครงการทั้งหมด        34  โครงการ   งบประมาณอนุมัติ       3,126,000.-    บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ           9  โครงการ   งบประมาณอนุมัติ       2,876,000.-    บาท 
                                                    งบประมาณด าเนินการ  2,864,500.-    บาท 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ         1  โครงการ   งบประมาณอนุมัติ          250,000.-    บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ              24  โครงการ   งบประมาณอนุมัติ                 -           บาท 
- ยกเลิก       -   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ        -           บาท 
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 
เริ่มจากบริเวณถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน 
ถึงบริเวณบ้านนางวรรณี  ขอสินกลาง  กว้าง 
3.00 - 4.00  เมตร  ยาว  1,047  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  พร้อมบดทับแน่น   
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

387,000 384,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

2 โครงการติดตั้งปั๊มน้ าซับเมิร์สบ่อบาดาล  อบต. 
หัวเขา  หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา  บริเวณบ่อบาดาล 
หลังที่ท าการ  อบต. หัวเขา  ติดตั้งปั๊มซับเมิร์ส 
ขนาดใบพัด  3  แรง  3  เฟส  220  โวลต์  
พร้อมท่อดูดน้ าและระบบไฟฟูา  จ านวน  1  บ่อ 
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ส.ค. 65 

65,000 65,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้านน้ าพุ  ถึงบริเวณถนนลูกรังไร่นางทองสุข 
สูงปานเขา  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาศก์เมตร  ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ม.ค. - มี.ค. 
2565 

มี.ค. 65 206,000 205,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

4 โครงสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากบริเวณบ้านนายรัฐไชย์  ทองธนะวิวัฒน์ 
ถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ  สังข์งาม    กว้าง 
3.00  เมตร  ยาว  80  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

180,000 179,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 
บ้านน้ าพุ    เริ่มจากรางระบายน้ าเดิม  บริเวณ 
หน้าวัดน้ าพุ    ถึงบริเวณคลองทิ้งน้ า    คลอง 
มะขามเฒ่า - อู่ทอง  กว้าง  0.30  เมตร  ลึก  
0.50  เมตร  ยาว 72  เมตร พร้อมฝาปิด-เปิด  
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

462,000 460,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 
บ้านหัวเขา  เริ่มจากรางระบายน้ าเดิม  บริเวณ 
บ้านนางเนียด  ปานคีรี     ถึงบริเวณบ้าน 
นายส าเนา  พุฒซ้อน  กว้าง 0.30  เมตร   
ลึก  0.50  เมตร  ยาว  80  เมตร  พร้อม 
ฝาปิด - เปิด  ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

491,000 490,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากถนนลาดยาง  3350  บริเวณบ้าน 
นายพิศาล   อินทรชิต   ถึงบริเวณถนนลูกรัง 
ท้ายคลอง  5  กว้าง  2.50 - 3.00  เมตร   
ยาว  1,600  เมตร   หนา  0.12  เมตร   
พร้อมบดทับแน่น      ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

357,000 354,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก  เริ่มจากถนนลาดยางเดิม 
บริเวณประปาโรงเรียนวัดฉวาก  ถึงบริเวณถนน 
ลาดยางคันคลอง 4  กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 
289  เมตร  ผิวลาดยางหนา 0.05 เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

เม.ย. 65 470,000 469,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

9 โครงการขยายเขตประปาโปร่งดอนแค  หมู่ที่ 11 
บ้านหนองกระด่าน     เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางสายทอง  สะราค า    ถึงบริเวณท่ีดินนาย
ปัญญาวัฒน์  เมฆฉาย  ขยายเขตท่อประปา PVC  
ขนาด 1.5”  , 2” และ 3”  ชั้น 8.5  ยาวรวม 
1,390  เมตร  ตามที่แบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

258,000 258,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

10 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  อบต. หัวเขา 
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา  บริเวณเขาน้ าโล้ง หมู่ที่ 2 
บ้านหัวเขา    ขนาดหอกระจายข่าว    กว้าง  
1.20  เมตร  ยาว  1.80  เมตร  สูงรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า  5.00 เมตร  พร้อมระบบขยายเสียง  
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 

250,000 - อยู่ระหว่างด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

11 โครงการขุดลอกสระน้ าเขาสูง หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 
บริเวณบ้านนายช านาญ  ขุมทอง   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

12 โครงการขุดลอกคูน้ า หมู่ที่  2 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณนานางส ารวย  สูงปานเขา (ผู้เช่า) 
ถึงบริเวณคันคลองอีเป็ดนานายบุญช่วย  ทวีสุข  

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

13 โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
บ้านหัวเขา  บริเวณศาลตาเจ้าบ้าน 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

14 โครงการขุดลอกคูน้ า  หมู่ที่  3  บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณท่ีดิน ร.ต.ท.พนอ  ปานคีรี  ถึง 
บริเวณท้ายคลองอีเป็ด  ขนาดปากกว้าง 2.10- 
6.00 เมตร  ลึก 0.60-2.00 เมตร   ยาวรวม 
2,630 เมตร  พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที ่7 
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

15 โครงการขุดคูน้ า  หมู่ที ่ 3 บ้านกระเสียว   
เริ่มจากบริเวณคันคลองกระเสียวทีน่า 
นายอ านวย มะลิทอง  ถึงบริเวณท้ายคลอง  6   
สวนนายกาฬเกตุ   พวงมาลี   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

16 โครงการขุดคูน้ า  หมู่ที ่ 3 บ้านกระเสียว   
เริ่มจากบริเวณท้ายคลอง 6  สวนนายสะอาด  
เกิดโต  ถึงบริเวณคันคลองอีเป็ด   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

17 โครงการขุดคูน้ า  หมู่  3 บ้านกระเสียว  (เขาดิน)
เริ่มจากบริเวณคันคลอง 6  นานายสมุด  ศิลปชัย 
ถึงบริเวณเชิงเขาดินนานางคะนึง  กระแสสินธ์ 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

18 โครงการขุดคูน้ า  หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว เริ่มจาก
บริเวณเช็คตาปูองนานายทวี  กาฬษร  ถึงบริเวณ 
ลานตากข้าวนานายจ านง  โพธิ์สุวรรณ   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

19 โครงการขุดคูน้ า  หมู่ที ่ 3  บ้านกระเสียว   
เริ่มจากบริเวณคันคลองกระเสียวนานายประภาส  
เอ่ียมส าอาง  ถึงบริเวณท้ายคลอง 6  สวน 
นายสะอาด   เกิดโต   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

20 โครงการซ่อมแซมถนน  โดยการลงลูกรัง หมู่ที ่4 
บ้านวัดไทร   เริ่มจากบริเวณบ้านพักคลองชล- 
ประทาน มอ.  ถึงบริเวณเขตติดต่อ  หมู่  6 , 4 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5  บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากบริเวณท่ีดินนายออม  สังข์งาม   ถึง 
บริเวณเขตติดต่อ หมู่ 5 บ้านน้ าพุ - หมู่ 12  
บ้านตรอกตาโพธิ์   ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
500  ลูกบาศก์เมตร    ตามที่แบบก าหนด 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
เริ่มจากบริเวณบ้านนายจ านง  จันทร์ลอย  ถึง
บริเวณบ้านนายจ ารัส  เมืองช้าง   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

23 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณบ้านนางผ่านฟูา 
บุญประเสริฐ  ถึงบริเวณประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 
บ้านหัวเขา  พื้นที่ผิวจราจร (ส่วนขยาย)  ไม่น้อย
กว่า  700 ตารางเมตร  ตามที่แบบก าหนด 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

24 โครงการซ่อมแซมถนน  โดยการลงลูกรัง หมู่ 6 
บ้านหัวเขา  บริเวณนานายทิพย์    น้ าทิพย์   
ถึงบริเวณนานายจักรกฤษ    ปานคีรี  

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

25 โครงการซ่อมแซมถนน  โดยการลงลูกรัง หมู่ที ่6 
บ้านหัวเขา  บริเวณนานายยิ่ง    จันทร์ลอย 
ถึงบริเวณนานางจารุวรรณ    สร้อยค า  

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

26 โครงการซ่อมแซมถนน  โดยการลงลูกรัง หมู่ 6 
บ้านหัวเขา  บริเวณนานายชินเดช   แก้วเรือง 
ถึงบริเวณนานางณัชนิชา    ขุมทอง   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

27 โครงการขุดลอกคูน้ า  หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา 
บริเวณท่อตาโกย  ถึงบริเวณคันคลองทิ้งน้ าหมู่ 6 
บ้านหัวเขา  นานายวัน  ขุมทอง   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา  
เริ่มจากบริเวณถนน  ค.ส.ล. เดิม  บ้านนางดม   
ภู่มาลา  ถึงบริเวณบ้านนางประเสริฐ  ขุมทอง   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

29 โครงการซ่อมแซมถนน  โดยการลงลูกรัง หมู่ 7 
บ้านฉวาก  เริ่มจากบริเวณคลอง 4  เรียบคลอง 
ถึงบริเวณนานายอ าพล  สุขโข  

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

30 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 8 
บ้านปากดง  บริเวณบ้านนางสมใจ   นกเล็ก 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  
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1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

31 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านเขาเขียว  บริเวณประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 
บ้านเขาเขียว  ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร  สูง 
10.00  เมตร  ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

32 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หมู่ที่  10  
บ้านหัวเขา   เริ่มจากบริเวณบ้านนายวัฒนะ   
กาฬภักดี     ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์   
สูงปานเขา 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

33 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หมู่ที่  11   
บ้านหนองกระด่าน  เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล. 
เดิม บ้านนายสวย  ศรีมะปราง  ถึงบริเวณบ้าน 
นางล ายอง    ตลับเพชร 

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

34 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หมู่ที่  12  
บ้านตรอกตาโพธิ์    เริ่มจากบริเวณบ้านนาง
จ าเนียร  โฉมเชิด  ถึงบริเวณไร่นางส าลี  นาเอก   

กองช่าง - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

 
 



 
 
 

-24- 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  2 
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต 

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โครงการทั้งหมด                      41   โครงการ    งบประมาณอนุมัติ   16,115,600.-    บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ         25   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ   16,093,300.-    บาท            
                                                               งบประมาณด าเนินการ   14,835,830.50 บาท 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ         -    โครงการ    งบประมาณอนุมัติ               -          บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ              14   โครงการ    งบประมาณอนุมัติ               -          บาท 
- ยกเลิก            2   โครงการ    งบประมาณอนุมัติ         22,300.-    บาท 
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2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   CCTV  
อบต.หัวเขา  หมู่ที่  2  บ้านหัวเขา  ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด  CCTV  จ านวน  18  จุด  พร้อมระบบ
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอ่ืน ๆ  
ตามท่ีรูปแบบและรายการก าหนด 

ส านักปลัด มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่
ด าเนินการ
ส.ค. 65 

494,000 490,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

2. โครงการฝึกอบรมการปูองกันและบรรเทาสาธา- 
รณภัย (ค่าน้ ายาสารเคมีดับเพลิง , น้ ามัน ,อาหาร
วิทยากร ,ค่าปูายไวนิล , อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

ส านักปลัด ก.พ. - มี.ค. 
2565 

ก.ย. 65 20,000 19,088.50 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(ค่าจัดสถานที่  ปูายไวนิล ) 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ธ.ค. 64 - 
ม.ค. 65 

20,000 4,382 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

12,616,800 11,711,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

2,457,600 2,185,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

6. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

ส านักปลัด ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

120,000 85,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

7. โครงการพัฒนาศักยภาพและ 
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลหัวเขา 
(ค่ารถโดยสาร , ค่าอาหารกลางวัน) 

ส านักปลัด มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

พ.ค. 65 20,000 10,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

8. โครงการรณรงค์ควบคุมและ 
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

ส.ค. - ก.ย. 
2565 

ก.ย. 65 60,000 60,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

9. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ 
และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

กอง 
สาธารณสุข 

ธ.ค. 64 , 
มิ.ย. 65 

ก.พ. 65 , 
มิ.ย. 65 

15,000 7,560 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

10. โครงการรณรงค์ควบคุมและ 
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

พ.ย. - ธ.ค. 
2564 

ก.ค. - ส.ค. 
2565 

20,000 11,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

11. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

12. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

13. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

14. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

15. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

16. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

17. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

18. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

19. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

20. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

21. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

22. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 
 

กอง 
สาธารณสุข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

ส.ค. 65 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

23. โครงการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา)   
ประจ าปี  2565 

กอง 
การศึกษาฯ 

มิ.ย. 65 มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

3,150 3,150 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

24. โครงการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ  ประจ าปี  2565 

กอง 
การศึกษาฯ 

มิ.ย. 65 มิ.ย. - ก.ค. 
2565 

6,750 6,750 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

-28- 
2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

25. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน 

กอง 
สาธารณสุข 

- ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

- - ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณ 
ของคณะ-
ผู้บริหาร 

26. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและ 
ผู้ดูแลคนพิการต าบลหัวเขา 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

27. โครงการพัฒนาศักยภาพและ 
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

28. โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
ด้วยธรรมะ 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

29. โครงการตามแนวพระราชด าริ 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

30. โครงการฝึกอาชีพเสริม 
ให้กับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และเยาวชน 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

31. โครงการเพื่อปูองกันและ 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

32. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพท่ีดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

33. โครงการสนับสนุนนักกีฬา 
เพ่ือร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก   

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  
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2.  ยุทธศาสตร์  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

34. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.5 

35. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.5 

36. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม ฉ.5 

37. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

38. โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพ้ืนฐานและ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน 

กอง
สาธารณสุข 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

39. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล 
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

40. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล  อบต. หัวเขา 
พ้ืนที่สนามฟุตบอล  กว้าง  54  เมตร  ยาว 
100  เมตร 

กอง 
การศึกษาฯ 

พ.ค. - ส.ค. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนลดรวม 

3,977,700 

4,000,000 
คงเหลือ 
22,300 

- 
 

ยกเลิก  (น างบประมาณไป 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
/ความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน) 

แผนพัฒนาฯ 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 

41. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ภายในต าบลหัวเขาคัพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ก.พ. - มี.ค. 
2565 

22 ก.พ. 65
โอนลด

100,000 

100,000 
คงเหลือ 

0 

- ยกเลิก  (เนื่องจากการแพร่ 
ระบาดของโรคโควิด - 19) 
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ยุทธศาสตรท์ี่  3 
ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา 

ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
  โครงการทั้งหมด                      12  โครงการ งบประมาณอนุมัติ       3,067,950.-   บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ           8  โครงการ งบประมาณอนุมัติ        3,051,150.-   บาท 
                                                  งบประมาณด าเนินการ  3,012,347.68 บาท 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ        -    โครงการ  งบประมาณอนุมัติ                 -          บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ               3   โครงการ  งบประมาณอนุมัติ            16,800.-   บาท 
- ยกเลิก           1   โครงการ  งบประมาณอนุมัติ                 -          บาท 
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3.  ยุทธศาสตร์  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารสถานศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

17 มิ.ย. 65 
เพ่ิม 6,500 
16 ส.ค. 65 

โอนเพิ่ม  
30,010 

304,440 
รวมเป็น 

340,950 

340,609 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดน้ าพ ุ

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

504,000 492,450 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

3. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดหัวเขา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

16 ส.ค. 65 
โอนเพิ่ม  
35,200 

222,600 
รวมเป็น 

257,800 

257,254 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดไทร 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

268,800 
 

264,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวัดฉวาก 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

235,200 220,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

6. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากดง 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

16 ส.ค. 65 
โอนเพิ่ม  
7,200 

189,000 
รวมเป็น 

196,200 

195,339 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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3.  ยุทธศาสตร์  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

7. ค่าอาหารเสริม (นม)   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนส าหรับเด็กเล็ก  

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65 

753,200 751,595.68 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

8. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร 
(บ้านหัวเขา)    ก่อสร้างรั้วบริเวณ     ยาว 
ประมาณ  74.50 เมตร  พร้อมเทพ้ืนทางเดิน  
ค.ส.ล.  และปรับปรุงภายในศูนย์ฯ   
ตามท่ีแบบก าหนด 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

มิ.ย. - ส.ค. 
2565 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ส.ค. 65 

495,000 490,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

9. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน กอง 
การศึกษาฯ 

มี.ค. - เม.ย. 
2565 

16 ส.ค. 65 
โอนลด 

13,200 

30,000 
คงเหลือ 
16,800 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

10. โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

11. โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กอง 
การศึกษาฯ 

- - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

12. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติต าบลหัวเขา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ม.ค. 65 22 ก.พ. 
โอนลด 

50,000 

50,000 
คงเหลือ 

0  

- ยกเลิก  (การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด - 19 
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ยุทธศาสตรท์ี่  4 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

  โครงการทั้งหมด                    4   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ            1,000.-    บาท 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ         1   โครงการ    งบประมาณอนุมัติ                  -         บาท 

                                                    งบประมาณด าเนินการ             -         บาท 
 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ       -    โครงการ   งบประมาณอนุมัติ                 -           บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ             1    โครงการ   งบประมาณอนุมัติ              1,000.-    บาท 
- ยกเลิก         2    โครงการ   งบประมาณอนุมัติ                 -           บาท 
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4.  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา กอง 
การศึกษาฯ 

- ก.ค. 65 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ส่งเสริมประเพณแีห่เทียน
จ าน าพรรษา   เนื่องในวัน
ออกพรรษา) 

งบประมาณ 
ของคณะ- 
ผู้บริหาร 

2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับเยาวชนประชาชนต าบลหัวเขา 

กอง 
การศึกษาฯ 

ส.ค. 65 17 มิ.ย.65
โอนลด 

19,000 

20,000 
คงเหลือ 
1,000 

- ไม่ได้ด าเนินการ  

3. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
และวันกตัญญูผู้สูงอายุ 

กอง 
การศึกษาฯ 

เม.ย. 65 22 ก.พ. 65
โอนลด

100,000 

100,000 
คงเหลือ 

0 

- ยกเลิก    (เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19) 

 

4. โครงการจัดงานสืบสานประเพณี 
ตักบาตรเทโวโรหณะ   
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ต.ค. 64 22 ก.พ. 65
โอนลด

100,000 

100,000 
คงเหลือ 

0 

- ยกเลิก    (เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด - 19) 
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โครงการทั้งหมด                    2   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ           40,000.-    บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ         2   โครงการ    งบประมาณอนุมัติ           40,000.-    บาท 
                                                    งบประมาณด าเนินการ      17,222.-    บาท 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ       -    โครงการ   งบประมาณอนุมัติ                -            บาท 
- ไม่ได้ด าเนินการ              -   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ                 -            บาท 
- ยกเลิก                         -   โครงการ   งบประมาณอนุมัติ                 -            บาท 

 
 
 



 

 

 

-36- 

 
5.  ยุทธศาสตร์  การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ กอง 
สาธารณสุข 

ธ.ค. 64 - 
ม.ค. 65 

ม.ค. - ก.พ. 
2565 

20,000 
 

12,650 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. โครงการปลูกต้นไม้วันส าคัญ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
       - ค่าจัดเตรียมสถานที่  
       - ค่าปูายไวนิล   
       - ค่าไม้รวก 
       - ค่าดินปลูกต้นไม้    
       - อาหารว่างและน้ าดื่ม 

ส านักปลัด มิ.ย. - ส.ค. 
2565 

พ.ค. 65 20,000 4,572 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 
ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร 

และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
โครงการทั้งหมด                     10  โครงการ งบประมาณอนุมัติ           710,200.-    บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ          5  โครงการ งบประมาณอนุมัติ           620,000.-    บาท 
                                                 งบประมาณด าเนินการ      597,332.80 บาท 

 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ        -  โครงการ  งบประมาณอนุมัติ                   -          บาท 
- ไมไ่ด้ด าเนินการ              4  โครงการ  งบประมาณอนุมัติ              90,000.-   บาท 
- ยกเลิก     1  โครงการ  งบประมาณอนุมัติ                   200.-   บาท 
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6.  ยุทธศาสตร์  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเขา    ก่อสร้างรั้วบริเวณ   ยาว 
ประมาณ  119  เมตร  พร้อมประตูทางเข้า - 
ออก  และปรับปรุงศาลาพักคอย   
ตามท่ีแบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
65 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่ 
ด าเนินการ 
ก.ย. 65 

495,000 
 

474,332.80 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

2. โครงการปรับปรุงห้องส านักปลัด    อาคาร 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   
หมู่ที่ 2  บ้านหัวเขา  ติดตั้งผนังกั้นห้อง   
ขนาด  2.50 x 5.60  เมตร  พร้อมชุดประตู - 
หน้าต่าง  ตามที่แบบก าหนด 

กองช่าง ส.ค. - ก.ย. 
65 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้ง 

รายการใหม่
ด าเนินการ
ส.ค. 65 

60,000 58,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ แผนพัฒนาฯ
(พ.ศ. 2561 
- 2565) 
เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 9 

3. เงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัด ต.ค. - พ.ย. 
64 

ต.ค. 64 15,000 15,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

4. เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนทีจ่ังหวัดสุพรรณบุรี 

ส านักปลัด พ.ย. 64 - 
ม.ค. 65 

ธ.ค. 64 50,000 50,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ  

5. โครงการจัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

ส านักปลัด - พ.ค. 65 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
(ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาฯ (พ.ศ. 
61 - 65) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 9 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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6.  ยุทธศาสตร์  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ ตามแผน 
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จริง 

งบอนุมัติ จ่ายจริง 

6. โครงการอบรมการปูองกันและ 
การปราบปรามการทุจริต 

ส านักปลัด ก.พ. - มี.ค. 
2565 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

7. โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยประชาชน 
มีส่วนร่วม 

ส านักปลัด พ.ค. - มิ.ย. 
2565 

- 20,000 - ไม่ได้ด าเนินการ  

8. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ 

ส านักปลัด เม.ย. - มิ.ย. 
2565 

- 50,000 - ไม่ได้ด าเนินการ แผนพัฒนาฯ
เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 

9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ส านักปลัด - - - - ไม่ได้ด าเนินการ  

10. เงินอุดหนุนโครงการปูองกันสถาบัน   
สันติ  สามัคคี 

ส านักปลัด พ.ย. - ธ.ค. 
2565 

6 ม.ค. , 
22 ก.พ. 65
โอนลดรวม  
48,000 

50,000 
คงเหลือ 
200 

- ยกเลิก   
(เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด - 19) 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

 

การจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ล าดับ ผลผลิตของครุภัณฑ์ งบอนุมัติ จ่ายจริง 
1 จัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อีดี  (LED  TV)  แบบ  Smart  TV  

ระดับความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160  พิกเซล  ขนาด 
43  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรับแสดงผลของกล้อง 
วงจรปิด  CCTV    (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้งรายการใหม่ 

15,000 

14,500 

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนาด  20,000 บีทียู  จ านวน 
2  เครื่อง  ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา) 
(แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพิ่ม 
61,800 

61,200 

 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ 
 

เงินสะสม 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 

รวม 

 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ       จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
สาธารณูปโภคให้อยู ่
ในเกณฑ์ที่ดไีด้
มาตรฐาน 

2,864,500.00 13.43 - - 2,864,500.00 13.43 

2.การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

14,835,830.50 69.56 - - 14,835,830.50 69.56 

3. การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

3,012,347.68 14.13 - - 3,012,347.68 14.13 

4. การส่งเสริมงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว   

- - - - - - 

5. การส่งเสริมบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

17,222.00 0.08 - - 17,222.00 0.08 

6. การน าการเปลี่ยน- 
แปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

597,332.80 2.80 - - 597,332.80 2.80 

รวม 21,327,232.98 100 - - 21,327,232.98 100 
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การจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ล าดับ ผลผลิตของครุภัณฑ์ งบอนุมัติ จ่ายจริง 
3 จัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล หน้าขาว  ขนาด 60x150x55 ซ.ม. 

พร้อมม้านั่งยาว  2  ตัว   ขนาด  30 x 150 x 35  ซ.ม. 
จ านวน  8  ชุด   (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
38,400 

38,400 

4 จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่  ขนาด  150  วัตต์ 
จ านวน  1  เครื่อง  ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ 
(แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
6,500 

5,850 

5 จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่  ขนาด  150  วัตต์ 
จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรบัห้องสุขาสาธารณะองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
6,500 

5,850 

6 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า  ระบบการกรองแบบ  5  ขั้นตอน (UF) 
พร้อมขาตั้งเหล็ก  และถังเก็บน้ า  ขนาด  50  ลิตร 
จ านวน  1  เครื่อง    ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  
(บ้านหัวเขา)   (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม 
6,000 

6,000 

 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 1. โครงการปรับปรุงซ่อม- 
 แซมระบบประปาหมู่บ้าน 
 แบบบาดาลขนาดกลาง  
 หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 

/ - - 1,490,000.- 
 

1,468,172.80 

 2. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 6 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนางเรณู  ทัดเกสร  ถึง 
 สามแยกถนนบริเวณที่ดิน 
 นางอาจินต์  สะระค า  กว้าง 
 5 ม.  ยาว  211 ม.  หนา 
 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า  1,138.50  ตร.ม. 

/ - - 490,000.- 490,000.- 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 3. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 6 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนายวัฒนา  พวงงาม ถึง 
 สามแยกถนนบริเวณที่ดิน 
 นางคาย  ศรีสังข์ กว้าง 5 ม. 
 ยาว 154 ม. หนา 0.05 ม. 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 906.80  ตารางเมตร 

/ - - 417,000.- 
 

417,000.- 

 4. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 10 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 บ้านนายใหม่  ขุมทอง  ถึง 
 สามแยกบริเวณท่ีดินนางมาลี 
 รัตน์  ผลพานิชย์  กว้าง 
 5 ม.  ยาว  878  ม.  หนา 
 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
 กว่า  4,667.12  ตร.ม. 

/ - - 2,123,000.- 2,100,000.- 

 5. โครงการก่อสร้างถนน 
 ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
 เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม 
 บริเวณท่ีดินนางสาวสุพรรษา 
 โฉมเชิด  ถึงบริเวณเขตติดต่อ 
 ต าบลหัวนา  กว้าง  5  ม. 
 ยาว 1,150 ม. หนา 0.15  
 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 5,750 ตร.ม. ไหล่ทาง 
 ข้างละ  0.50 ม.  

- / - 4,747,000 - 

รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น 4,475,172.80 
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1.4  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
         ได้มาตรฐาน  

1) โครงสร้างพื้นฐาน  ถนน   รางระบายน้ า  มีจ านวนเพิ่มข้ึน  ที่มีอยู่แล้วได้รับการบ ารุงรักษา 
ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

2) ระบบสาธารณูปการและระบบไฟฟูา ได้รับการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอและ 
ขยายเขตไฟฟูาและก่อสร้างระบบสาธารณูปการให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน 

3) ระบบสาธารณูปโภคและระบบประปา     ได้รับการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ   
และมีระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน 

2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น 

2) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการเฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) 

       3)  ประชาชนไม่เป็นโรคภัยจากการเฝูาระวังปูองกัน   ควบคุม  และให้ความรู้ในการปูองกัน 
   โรคภัยต่าง ๆ 

     4)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
     5)  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV)  และผู้ยากไร้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.  ยุทธศาสตร์การขยายโอกาส     และคุณภาพในการศึกษา  ให้ตรงกับความต้องการของ 
     ประชาชน 
     1)  องค์กรมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนการศึกษา   เด็กมีคุณภาพทางการศึกษา  และ 
          สุขภาพร่ายกายสมบูรณ์จากการด าเนินการส่งเสริมจากองค์กร 

      2)  เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น 

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
1)  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ได้รับการส่งเสริม สืบสานให้อยู่คู่กับท้องถิ่น 
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สืบสานไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากท้องถิ่น   

5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1)  ประชาชนมีจิตส านึกในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
     2)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูบ ารุงรักษาไม่ให้ถูกท าลาย    และ 
          เพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

6.  ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร     และบริการเพื่อประโยชน์ของ 
     ประชาชน  

       1)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการมากข้ึน 
        2)  บุคลากรในองค์กรมีความรู้ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 
        3)  การบริหารการจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพขึ้น อุปกรณ์เครื่องมือในการด าเนินงาน 
            และสถานที่ท างานได้รับการปรับปรุงบ ารุงรักษาให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

     4)  ปัญหายาเสพติดเบาบางลง     มีการสอดส่องดูแล   ด าเนินการในทางรุกในการปูองกัน 
          แก้ไขปัญหายาเสพติด 
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1.5  ปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

 1)  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ  เช่น  ภัยแล้ง  วาตภัย  ฯลฯ  ที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบต่อประชาชน     
ในพ้ืนที่  ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย 

 แนวทางการแก้ไข  คือ  พิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน   ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุ     บรรจุแผนงาน   โครงการ / กิจกรรม   การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ      จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 

  2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย    หรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ     หรือ
ประชาชนในพ้ืนที่   ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือ เท้า  ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็ก ๆ  โรคพิษสุนัขบ้า     โรคไวรัส 
โคโรนา  2019   โรคไข้เลือดออก  ฯลฯ 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การอบรมให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน   ลงพื้นที่ 
ในการระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  หรือการรักษา 

  3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สิน  รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง 
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม  
ซ่อมแซมบ้านคนจน 

4)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่   ซึ่งพบการรายงานจากฝุายปกครองว่า   ในพ้ืนที่ต าบลหัวเขายังมี 
ผู้เสพยาเสพติด 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  รณรงค์ปูองกัน 
จัดตั้งศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด  ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 

5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่    เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดิน 
และถนนลูกรัง  ช่วงฤดูฝนถนนลื่น  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  จัดท าแผนงาน  โครงการก่อสร้างถนน  หากเป็นเส้นทางส าคัญพิจารณา 
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

  6)  การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้านได้ไม่เท่ากัน  ประชาชน 
อยากให้จัดสรรเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีงบประมาณในการบริหารและการ 
พัฒนาในจ านวนที่จ ากัด      ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามปัญหาความเดือดร้อน    หรือปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเขาให้มากข้ึน  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ  และเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนิน 
โครงการ  โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    รวมถึง   การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้   ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้ 
มากขึ้น  ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม  เพ่ือร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วม 
ตัดสินใจ   ร่วมตรวจสอบ   รว่มรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้   เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น  ในส่วนของงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดนั้น  ต้องมีการบูรณาการและประสานความร่วม 
มือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
หน่วยงานภายนอก  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

      2.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 -  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น      เป็นการให้คะแนนของ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ 
การน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  เป็นการให้คะแนน 
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   โดย 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี    นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี   มีรายละเอียดประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  

3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60  

     3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561-2580) (5)  

     3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     (5)  

     3.3  เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals :  
SDGs) 

    (5)  

     3.4  ยุทธศาสตร์จังหวัด     (5)  

     3.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    (5)  

     3.6  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (5)  

     3.7  วสิัยทัศน์     (5)  

     3.8  กลยุทธ ์     (5)  

     3.9  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์     (5)  

     3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)     (5)  

     3.11  แผนงาน     (5)  

     3.12  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     (5)  

                                  รวมคะแนน 100  

    การให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    จากคะแนน
เต็ม  100  คะแนน   เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น    ไม่ควรน้อยกว่า   
80   คะแนน    แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว  ผลต่ ากว่าร้อยละ  80   ก็ต้องยืนยันคะแนนตามท่ีเป็นจริง 
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    ประเด็น 
 การพิจารณา 

                รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพื้นฐาน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   
ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ 
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ  

2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ   ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

  20 
  (5) 

 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรมเช่น การนับถือศาสนา  
ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน  สินค้า 
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ 

  (5)  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง   
การไฟฟูา  การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง   
การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ 

  (5)  

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ปุาไม้   ภูเขา   
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ
การใช้ข้อมูล  จปฐ.   ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาคม   หรือการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการและการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมรับผลประโยชน์   รว่มแก้ปัญหา   ปรึกษาหารือ   แลกเปลี่ยน- 
เรียนรู้  เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (brainstorming) 

  (5)  

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง   ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    และ  SDGs   
(Bottom-up/Top-down) 

  20 
  (5) 

 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น ด้านแรงงาน  การศึกษา สาธารณสุข  
ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต
ประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปน็ต้น  

  (5)  
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

              รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ  (ต่อ) 

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติต่าง ๆ  ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ 
ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ 
กลุ่มต่าง ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

  (5)  

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมิน 
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต  ทิศทาง  แนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึน  หรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ 
เชิงเทคนิค  Demand  (Demand  Analysis)/Global  Demand 
และ  Trend  Analysis  หรอือ่ืน ๆ 

  (5)  

3. ยุทธศาสตร์ 
  3.1 ยุทธศาสตร ์
  ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 
  2561 -  2580) 

 
การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ตามประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   60 
   (5) 

 

  3.2 แผนพัฒนา 
  เศรษฐกิจและ 
  สังคมแห่งชาติ 
  ฉบับที่  13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตามประเด็นยุทธศาสตร์  หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (5)  

  3.3  เปูาหมายการ 
  พัฒนาที่ยั่งยืน 
  (Sustainable  
  Development  
  Goals :  SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เปูาหมาย/เปูาประสงค์ SDGs  ที ่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
เปูาหมาย/เปูาประสงค์ SDGs  และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (5)  

  3.4 ยุทธศาสตร ์
  จังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  (5)  

  3.5 ยุทธศาสตร ์
  การพัฒนาของ 
  องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นใน 
  เขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นสอดคล้อง หรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ที่จัดท าข้ึนแบบมีส่วนร่วมของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

  (5)  

  3.6 ยุทธศาสตร ์
  ขององค์กร 
  ปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป  และข้อมูล
พ้ืนฐาน  สภาพสังคมเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
การก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

  (5)  
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

              รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

  3.7  วิสัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต 
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง 
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  (5)  

  3.8  กลยุทธ ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ  ภารกิจ 
หรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่  และอ านาจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ 
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถาม 
ที่ส าคัญว่า  ปัจจุบันเรายืนอยู่  ณ จุดใด  หรือปัจจุบันเราก าลังท า 
อะไรอยู่  แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

 (5)  

  3.9 เปูาประสงค์ 
  ของแต่ละประเด็น 
  กลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิด 
ขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีเปูาประสงค์ใด  จะท าสิ่งใด  เปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น  คืออะไร 

  (5)  

  3.10  จุดยืน 
  ยุทธศาสตร์ 
  (Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ 
พ้ืนที่จริงที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  สิ่งที่เป็นจริงหรือมี 
อยู่จริง  คืออะไร  ที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

  (5)  

  3.11  แผนงาน 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงานตาม
รปูแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นการวาง 
แผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้อง 
และสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า  จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต  คืออะไร  งานของเราคืออะไร  ถูกต้อง 
ตามแผนงานหรือไม่ 

  (5)  

  3.12  ความ 
  เชื่อมโยงของ 
  ยุทธศาสตร์ 
  ในภาพรวม 
   
 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ 
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ   ฉบับที่ 13  SDGs    แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ 
แผนพัฒนาภาค  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

  (5)  

      รวมคะแนน         20  หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด  100  
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 2.2  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ 
การน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  เป็นการให้คะแนน 
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี    นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี   มีรายละเอียดประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  

4.  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  แผนงานการพัฒนา 5  

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 30  

     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
     5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
ได้ถูกต้อง 

(5)  

     5.4 มีการประมาณราคาถูกต้อง    ตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5)  
     5.5  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

(5)  

     5.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (5)  
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35  
     6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ในภาพรวม 

(5)  

     6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

(5)  

     6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร 
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(5)  

     6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5)  
     6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา  ศิลปะ  ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5)  

     6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

(5)  

     6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ 
ด้านบริหารจัดการน้ า 

(5)  

                                        รวมคะแนน 100  
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 การให้คะแนนติดตามและประเมินผลโครงการ     เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    จากคะแนนเต็ม 
    100   คะแนน    เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น      ไม่ควรน้อยกว่า  
    80   คะแนน   แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว  ผลต่ ากว่าร้อยละ  80   ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง 

     ประเด็น 
  การพิจารณา 

            รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

1.  การสรุป 
สถานการณ ์
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้  โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค  
Demand  (Demand  Analysis) / Global  Demand   หรืออ่ืน ๆ  
เป็นการวิเคราะห์โครงการ เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  10 
  (5) 

 

2) การวิเคราะห์และผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาปัจจุบันและอนาคต  ทิศทาง  แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น  หรือ 
ผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น    โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Trend หรือน าเทคนิค Demand  (Demand  Analysis) / Global  
Demand   หรืออ่ืน ๆ  มาเชื่อมต่อ  เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (5)  

2. การประเมินผล 
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ  
เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม  
ครุภัณฑ์  วัสดุ  งานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย 
เอาไว้หรือไม่  จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้  จ านวนที่ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น  ตามหน้าที่และอ านาจที่ได้ 
ก าหนดไว้ 

  10 
  (5) 

 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  
ทีเ่กิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล 
ต่าง ๆ  เช่น  กราฟ  สถิติ  เป็นต้น 

  (5)  

3.การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิง 
คุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผล  ของแผน 
พัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ  การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า 
ภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ์  วัสดุ  งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่  ตรงต่อความต้องการของประชาชน  และเป็นไปตามหน้าที่ 
และอ านาจ  ประชาชนพึงพอใจ  มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น  
โครงการพัฒนา  ครุภัณฑ์  วัสดุ  การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง  คงทน    ถาวร    สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ 
หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการ 
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบ 
เคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้  และเป็นไปตามหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  10 
  (5) 
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

            รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

3.การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิง 
คุณภาพ  (ต่อ) 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ  (Qualitative) ที่เกิดจากได้มี 
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ  การวัดความพึงพอใจ   หรือวัดความสุข 
ที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  กราฟ  สถิติ   
เป็นต้น 

  (5)  

4. ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  แผนงาน  
การพัฒนา 

1) การก าหนด  และการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
แผนงาน  และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการ 
พัฒนาท้องถิ่น   ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์   Demand   (Demand  
Analysis) / Global  Demand/Trend      หลักการบูรณาการ  
(Integration)  หรืออ่ืน ๆ  โดยน าไปจัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม  

   5  

2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การจัดท าโครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ์  วัสดุ 
ในการจัดท าบริการสาธารณะ  หรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

  

5. โครงการ 
พัฒนาตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
  5.1 ความชัดเจน 
  ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
1) “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท า 
บริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ 
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การ 
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  
ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ  
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร  หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้น 
ในอนาคต 

  30 
  (5) 

 

  5.2 ก าหนด 
  วัตถุประสงค์ 
  สอดคล้องกับ 
  โครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ   ต้องมีความชัดเจน  (clear  
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น     โครงการต้อง 
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้อง 
กับหลักการและเหตุผล   วิธีการด าเนินงาน   ต้องสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์   มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
จะด าเนินการเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

  (5)  

  5.3  เปูาหมาย 
  (ผลผลิตของ 
  โครงการ) มี 
  ความชัดเจน 
  น าไปสู่การตั้ง 
  งบประมาณ 
  ได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมาย 
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไรมีผลผลิต 
อย่างไร  กลุ่มเปูาหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน   
ลงรายละเอียดให้ชัดเจน  ว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน    เริ่มต้นในช่วง 
เวลาใดและจบลงเมื่อไร    ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม  ให้ระบุว่า  กลุ่มเปูาหมายหลัก กลุ่ม 
เปูาหมายรอง  หรือกลุ่มเปูาหมายเดียวกัน   เปูาหมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ)  จะน าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

  (5)  
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

            รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

  5.4  มีการ 
  ประมาณการ 
  ราคาถูกต้อง 
  ตามหลักวิธี 
  การงบประมาณ 
 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน 
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ  
การจัดท าบริการสาธารณะ   หรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตาม 
หลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัด 
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน 
การก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  การประมาณ 
การราคาท่ีเกิดจากเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการ  ได้แก่   (1)  ความประหยัด   (Economy)    
(2)  ความมีประสิทธิภาพ   (Efficiency)   (3)  ความมีประสิทธิผล   
(Effectiveness)  (4)  ลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) และ   (5) ความโปร่งใส  (Transparency)  
ชัดเจน  ตรวจสอบได้ วัดได้  พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

  (5)  

  5.5  มีการ 
  ก าหนดตัวชี้วัด 
  (KPI) และสอด 
  คล้องกับวัตถุ- 
  ประสงค์และผล 
  ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)  ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  (Effectiveness)  
ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด 
ขึ้น  สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ)  ตัวชี้วัดที่แสดงให้ 
เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
อย่างไร  ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ 
ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

  (5)  

  5.6 ผลที่คาดว่า 
  จะได้รับสอดคล้อง 
  กับโครงการและ 
  วัตถุประสงค์ 
  ที่ก าหนดไว้   

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการ 
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึน 
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง  (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะ 
เจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ   (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้  (4)  เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

  (5)  

6. โครงการพัฒนาท่ีน าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
  6.1  โครงการพัฒนา 
  ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า 
  งบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปีในภาพรวม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ภาพรวม  ประกอบด้วยโครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ์ วัสดุ  งานต่างๆ 
ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  หรือกิจกรรมสาธารณะ   
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

  35 
 
  (5) 
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

            รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

  6.2  โครงการ 
  พัฒนาท้องถิ่น 
  ที่น าไปจัดท า 
  งบประมาณรายจ่าย 
  แก้ไขปัญหา 
  ความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น   ที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประกอบด้วย  โครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ์  วัสดุ  งานต่าง ๆ  เพ่ือ 
แก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2   ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

  (5)  

  6.3  โครงการ 
  พัฒนาท้องถิ่น 
  ที่น าไปจัดท า 
  งบประมาณรายจ่าย 
  ด้านการบริหาร 
  จัดการอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น   ที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประกอบด้วยโครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ์  วัสดุ  งานต่าง ๆ  เพ่ือ 
การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบ ารุง 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
2  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

  (5)  

  6.4  โครงการ 
  พัฒนาท้องถิ่น 
  ที่น าไปจัดท า 
  งบประมาณรายจ่าย 
  เกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น    ที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม  ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ  ที ่
ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการด้านสาธารณสุข   
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

  (5)  

  6.5  โครงการ 
  พัฒนาท้องถิ่น 
  ที่น าไปจัดท า 
  งบประมาณรายจ่าย 
  เกี่ยวกับด้านการ 
  ศึกษา  ศิลปะ 
  ศาสนา  วัฒนธรรม 
  จารีต ประเพณี และ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น    ที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประกอบด้วยโครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ์  วัสดุ  งานต่าง ๆ   ที่
ด าเนินการด้านการศึกษา  ศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

  (5)  

  6.6  โครงการ 
  พัฒนาท้องถิ่น 
  ที่น าไปจัดท า 
  งบประมาณ 
  รายจ่ายเกี่ยวกับ 
  ด้านโครงสร้าง 
  พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น    ที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประกอบด้วยโครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ์  วัสดุ  งานต่าง ๆ  ที่
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   หรือการคมนาคม  เช่น  ก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  ฯลฯ  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  2  ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

  (5)  
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     ประเด็น 
  การพิจารณา 

            รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

  6.7  โครงการ 
  พัฒนาท้องถิ่น 
  ที่น าไปจัดท างบ 
  ประมาณรายจ่าย 
  เกี่ยวกับด้านการ 
  บริหารจัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่น    ที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประกอบด้วยโครงการ  กิจกรรม  ครุภัณฑ์  วัสดุ  งานต่าง ๆ  ที่
ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า  เช่น  ก่อสร้าง  ปรับปรุง 
แหล่งน้ า  ขุด  ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ า รวมถึงน้ าประปา ฯลฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

  (5)  

              รวม           20  หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด    100  

 
 
 2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการติดตาม
และประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 
  1)  กรอบเวลา  (time & timeframe)  การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ใน 
แผนด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสม  ถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
  2)  ความสอดคล้อง  (relevance)   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   ยุทธศาสตร์ประเทศ   ค่านิยมหลักของคนไทย   นโยบายรัฐบาล   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน  รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาชน 
  3)  ความพอเพียง  (adequacy)   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความ 
จ าเป็นต่อประชาชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน  และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ 
ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น 
  4)  ความก้าวหน้า  (Progress)   พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น    โดยพิจารณา 
       (1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือนและ
ไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรเพียงพอ 
       (2)  ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติ 
ใหม่ลดลง   ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง      มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง      สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนันและอบายมุข 
       (3)  ด้านการศึกษา  เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
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       (4)  ด้านส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว  ให้ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คน 
รุ่นหลังต่อไป  เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกเกิดตะหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู    และ 
สืบสานภูมิปัญญา  และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม   อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา 
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป  มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
       (5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น   ขยะในชุมชน 
ลดลง  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน 
       (6)  ด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  การพัฒนาบุคลากร  การมี 
ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน   การส่งเสริมประชาธิปไตย 
  5)  ประสิทธิภาพ  (efficiency)  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการ 
ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือ 
ไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ 
  6)  ประสิทธิผล  (effectiveness)  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชน 
ได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 

7) ผลลัพธ์และผลผลิต  (outcome  and  output)    ประชาชน  ชุมชน   ได้รับอะไรจากการ 
ด าเนินโครงการของท้องถิ่น  ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
  8)  การประเมินผลกระทบ  การประเมินผลกระบวนการ  (Process  evaluation)     เป็นการ 
ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
สังคม    สภาพสิ่งแวดล้อม   ทรัพยากรธรรมชาติ    เศรษฐกิจ   ว่ามีผลกระทบเกิดข้ึนอย่างไร    สาเหตุจากอะไร 
ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ  เป็นกระบวนการที่เหมาะสม  ถูกต้องหรือไม่ 
  การก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูล 
สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง    สังคม  กฎหมาย  สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration)  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ    การวิเคราะห์สภาพ-
ภายนอกนี้  เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการตรวจสอบ    ประเมินและกรองปัจจัย   หรือข้อมูล 
จากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง  หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะแสวงหาโอกาส 
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายในสามารถท าได้หลายแนวทาง   เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น  (value-chain 
analysis)    การวิเคราะหป์ัจจัยภายในตามสายงาน  (scanning  functional  resources)    เป็นการวิเคราะห์  
ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อน 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  - ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ     ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ 
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  -  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565  รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติม 
  - ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด 
ในพ้ืนที่  ประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
  -  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
  -  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
  -  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 2.4  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ    ก็คือ  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้ว  ในส่วนที่  1  บทน า  ข้อ  4   เครื่องมือ  อุปกรณ์    สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนา   ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการ 
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการ 
น ามาหาค่า  และผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น    เป็นแบบสอบถาม   แบบวัดคุณภาพแผน    แบบ 
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ 
ของการปฏิบัติงาน    แบบบันทึกข้อมูล    แบบรายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ     และการหาผลสัมฤทธิ์โดย 
รูปแบบต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม 

ประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้ 
  1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ  (Quantity)  มีการวัดผลดังนี้ 
   1.1)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ 
           พัฒนา 
   1.2)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ 
           ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-plan) 
  2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ  (Quality)  มีการวัดผลดังนี้ 
   2.1)  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.2)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม 
           และประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมิน 
           ผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   2.3)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis  (Key  Performance Indicator) 
           และผลกระทบ  (Impact)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ 
           ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการติดตามโครงการ    อาจก าหนดแบบและวิธีติดตาม 
           และประเมินผลได้ตามความเหมาะสม 
   2.4)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมิน 
           ความพึงพอใจ   ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ 
           ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ใน 
           การประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
    แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

        ส่วนต าบลหัวเขาในภาพรวม 
    แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
            ส่วนต าบลหวัเขาในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   (แบบที่  3/2  และ  แบบที่  3/3    ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและ 
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์) 
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ส่วนที่  3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1.  ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 16 
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 54 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (8) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    (10)      (9) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด    (10)      (9) 
     3.4  วสิัยทัศน์     (5)      (5) 
     3.5  กลยุทธ ์     (5)      (4) 
     3.6  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์     (5)      (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)     (5)      (5) 
     3.8  แผนงาน     (5)      (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     (5)      (4) 
                                  รวมคะแนน    100     88 

 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นการพิจารณา                           รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะ 
ของแหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ   

  20 
  (3) 

   18 
    3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ  ประชากร  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

  (2)     1 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข 
อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

  (2)     2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟูา  การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

  (2)     2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง   
การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การพาณิชย์ 
/กลุ่มอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ 

  (2)     2 
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  ประเด็นการพิจารณา                           รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ต่อ) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  การนับถือ 
ศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมือง  และของที่ระลึก  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ 

  (2)     2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ปุาไม้  ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

  (2)     2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

  (2)     1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และการด าเนิน 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (3)      3 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

  20 
  (5) 

   16 
    5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ 
บังคับใช้  ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

  (3)     1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  สาธา- 
รณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลย ี
จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภมูิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น  

  (3)     2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ 
ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและ 
กลุ่มต่าง ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

  (3)     2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่าง ๆ  ทาง 
ภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

  (3)     3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)   W-Weakness (จุดอ่อน)   O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

  (3)     3 
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  ประเด็นการพิจารณา                           รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1  ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
3.2  ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4  วสิัยทัศน์ 
 
 
 
3.5  กลยุทธ ์
 
 
3.6  เปูาประสงค์ของ 
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8  แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9  ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงหลัก 
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ  และ  Thailand 4.0 

   60 
  (10) 

   54 
    8 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ  Thailand 4.0 

  (10)     9 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.  และนโยบายรัฐบาลหลัก 
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และ  Thailand 4.0 

  (10)     9 

วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็น  หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ 
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  (5)     5 

แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

  (5)     4 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ทีจะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

  (5)     5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ 
พ้ืนที่จริง  ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

  (5)     5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  ก าหนดจุดม่ง- 
หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย  กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  และยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยระบุแผนงาน 
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

  (5)     5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0  แผนพัฒนาภาค/แผน 
พัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (5)     4 

                                             รวมคะแนน  100   88 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ลักษณะท่ีตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเดิมบางนางบวช  ห่างจากอ าเภอ

เดิมบางนางบวช ประมาณ  6.0  กิโลเมตร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี    
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้.- 

ทิศเหนือ   ติดต่อต าบลบ้านเชี่ยน   อ าเภอหันคา   จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต้    ติดต่อต าบลกระเสียว    อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลเขาพระ และ ต าบลเดิมบาง  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลหัวนา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

เนื้อที ่
ต าบลหัวเขามีเนื้อที่ประมาณ  65.65  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  41,031  ไร่   

    ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลหัวเขามีพ้ืนที่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  มีภูเขาขนาดเล็กหลาย

แห่ง  มีคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง  ไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญในการท าการเกษตร  และมีเส้นทางคมนาคมสาย
หลัก  คือ ทางหลวงหมายเลข 3350  (สายท่าช้าง - ด่านช้าง)  และทางหลวงหมายเลข 3496 

     ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ มี  3  ฤดู  คือ 
   ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์     ถึง   เดือนพฤษภาคม 
   ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน        ถึง  เดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน    ถึง  เดือนมกราคม 
อุณหภูมิเฉลี่ย  ประมาณ  16 - 39 องศาเซลเซียส      

       จ านวนหมู่บ้านและจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   
       ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอเดิมบางนางบวช  ระหว่างวันที่  1 - 7  กันยายน  พ.ศ.  2565 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 259 278 537 217 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 253 301 554 240 
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 167 180 347 136 
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 202 233 435 171 
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 540 569 1,109 379 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 502 596 1,098 442 
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 267 307 574 216 
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 213 251 464 181 
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 99 108 207 69 
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 178 184 362 136 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน 229 260 489 183 
หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 226 204 430 135 

รวม 3,135 คน 3,471 คน 6,606 คน 2,505 
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สภาพทางสังคม 

           ด้านสวัสดิการสังคม  ณ  30  กันยายน  2565 
จ านวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ                           1,484  คน 

 จ านวนผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ               222  คน 
 จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส์รับเบี้ยยังชีพ                    14  คน   

                        ด้านการศึกษา    
    โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ประกอบด้วย 

  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ  
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา)                       
  3.  โรงเรียนวัดหัวเขา 
  4.  โรงเรียนวัดฉวาก 

5.  โรงเรียนบ้านปากดง 
  6.  โรงเรียนวัดไทร 
  7.  โรงเรียนวัดน้ าพุ 
  8.  ศูนยข์้อมูลประจ าต าบล 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
 ทุกหมู่บ้านจะมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในอาคารอเนกประสงค์  ตั้งอยู่บน 
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน 

  สถานศึกษา 

  มีศูนยข์้อมูลประจ าต าบล  จ านวน  1  แห่ง  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา  จ านวน  2  แห่ง  และมีโรงเรียนสังกัด สพฐ.จ านวน  5  แห่ง  โรงเรียนที่มีอยู่ตั้งกระจายอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ  
โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.   มีการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา   โรงเรียนในสังกัด  สพฐ.  ทุกแห่ง    มีพ้ืนที่โล่งและ
สนามกีฬาที่อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการ  และ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

          ที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในโอกาสต่าง ๆ 
          มีพ้ืนที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการ  เช่น  สนามกีฬา  สวนสาธารณะฯ  ที่จัดให้ประชาชนมีเพียงพอ 
แต่ไม่มีสวนสุขภาพ   อย่างไรก็ตาม  หากรวมเอาพ้ืนที่สนามกีฬา  พ้ืนที่โล่งในโรงเรียน  ในวัด   ในสถานที่ราชการที่
อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ในบางเวลา  ก็จะมีพ้ืนที่การใช้ที่ดินประเภทนี้พ้ืนที่โล่ง
เพ่ือกิจกรรมนันทนาการได้มาตรฐาน 
ด้านการศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลหัวเขานับถือศาสนาพุทธ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   
มีวัดและท่ีพักสงฆ์  อยู่จ านวน  11  แห่ง  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   ประกอบด้วย 
  1)  วัดเขาคีรี  ตั้งอยู่หมู่ที่   1  2)  วัดหัวเขา  ตั้งอยู่หมู่ที่   2 
  3)  วัดไทร  ตั้งอยู่หมู่ที่   4  4)  วัดน้ าพ ุ  ตั้งอยู่หมู่ที่   5 
  5)  วัดฉวาก  ตั้งอยู่หมู่ที่   7  6)  วัดปากดง  ตั้งอยู่หมู่ที่   8 
  7)  วัดเขาเขียว  ตั้งอยู่หมู่ที่   9  8)  ส านักสงฆ์หัวเขา ตั้งอยู่หมู่ที่  10 
          9)  วัดเขาโกงกาง ตั้งอยู่หมู่ที่  11         10)  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาปูุถ้ า ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 
         11)  วัดตรอกตาโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่  12 
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 ประเพณีและงานประจ าปี 

 งานประเพณีตักบาตรเทโววัดหัวเขา  จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา  (แรม  2  ค่ า เดือน  11)  ของ 
ทุกปี  ประเพณีตักบาตรเทโววัดหัวเขานี้  ผู้ริเริ่ม  คือ หลวงปูุอ่ิม  สิริปุญโญ  อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเขา   เกจิดังของ 
เมืองสุพรรณบุรี เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก  ประชาชนจากทั่วสารทิศจะน าข้าวสาร  อาหารแห้ง  น ามาใส่บาตรพระสงฆ์ 
ที่ลงมาจากยอดเขามณฑปของวัดหัวเขา  ซ่ึงอยู่ในค าขวัญของอ าเภอเดิมบางนางบวช  ที่ว่า  “พระอาจารย์ธรรมโชติ 
ลือนาม     อุทยานงามบึงฉวาก    ของฝากผ้าทอมือ    เลื่องลืองานยกธง    สลักไผ่ตงท่าช้าง    เขานมนางเรื่องเล่า   
หัวเขาเทโวดัง” 

ด้านการท่องเที่ยว 
 - งานประเพณีตักบาตรเทโว  วัดหัวเขา  (ตรงกับแรม  2  ค่ า  เดือน  11  ของทุกปี)  ประชาชนจะน า 
ข้าวสาร  อาหารแห้ง  ฯลฯ  มาท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ท่ีลงมาจากยอดเขามณฑป  เปรียบเสมือนครั้งพุทธกาลที่ 
พระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังจากโปรดพระพุทธมารดา  ภายในงานยังมีสินค้าให้เลือกชม   ชิม 
ช็อป  มากมาย  ชมการแสดงแสง  สี  เสียง  มหรสพ  ดนตรี  การแข่งขันมอเตอร์ไซด์  ชกมวย  เป็นต้น 
 - บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  เป็นบึงน้ าขนาดใหญ่  และมีสวนสัตว์ให้ประชาชนได้เขามาชม  และมีอุโมงค์ 
ปลา  ให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิด  มีการแสดงของคนกับจระเข้  เป็นต้น 

 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 - กลุ่มผ้าฝูายทอมือย้อมสีธรรมชาติ  ผลิตสินค้า  เช่น  ผ้าคลุมไหล่กาบบัวลายจก  ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าขาวม้า 
และผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 

ด้านสาธารณสุข 
                  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในต าบลหัวเขา  จ านวน  2  แห่ง  นอกจากนั้นแล้วแต่ละหมู่บ้าน 
ยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
                  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน    2    แห่ง 
         2.  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในพ้ืนที่ 
   นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับช านาญการ  จ านวน      1   คน 
   พยาบาลวิชาชีพ     จ านวน      3   คน  
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน  150   คน 
         3.  ประเภทการเจ็บปุวย  ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข  5  อันดับแรก 
   (1)  โรคระบบกล้ามเนื้อ  เช่น  ปวดขา  ปวดหลัง ฯลฯ 
   (2)  โรคระบบทางเดินอาหาร  เช่น  ปวดท้อง  จุก  เสียด ฯลฯ 
   (3)  โรคระบบทางเดินหายใจ  เช่น  ไข้หวัด  เป็นต้น 
   (4)  โรคระบบไหลเวียนเลือด 
   (5)  โรคผิวหนัง  ผื่นคัน 

ด้านการอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และมวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบ้าน    จ านวน  250  คน  (2  รุ่น) 
  - อาสาเพื่อยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน จ านวน    90  คน  (1  รุ่น) 
  - กลุ่มสตรี / แม่บ้าน   จ านวน  478  คน 
  - กลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน  100  คน 
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ด้านระบบบริการพื้นฐาน 
        การคมนาคมขนส่ง (ทางบก) 
        ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3350  ตัดผ่าน เป็นถนน 
ที่มีความกว้างของผิวจราจร  ประมาณ  8  เมตร  มีทางเท้า  ระยะทางตัดผ่านโดยประมาณ  6.50  กิโลเมตร  เป็น
ถนนลาดยางสภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาล  ผ่านเข้ามาทางตลาดท่าช้าง  ผ่านพ้ืนที่หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี  หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา  
หมู่ที่ 8  บ้านปากดง  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3496  ตัดผ่านพื้นที่ของหมู่ท่ี 12 บ้านตรอกตาโพธิ์  หมู่ที่ 5 
บ้านน้ าพุ  หมู่ที ่11  บ้านหนองกระด่าน  หมู่ที่ 8  บ้านปากดง  หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา  หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร ระยะทาง
ตัดผ่านโดยประมาณ  8  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางสภาพดีพอใช้  มีความกว้างของผิวจราจร ประมาณ  8  เมตร  
ถนน  2  สายนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก  แยกจากถนนสายหลักเข้าสู่พื้นที่และสู่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา    ในเขตชุมชนมีถนนกว้างประมาณ  3.50 - 4.00  เมตร   ไม่สามารถขยายได้โดยไม่กระทบกับ
ชาวบ้าน   ปัจจุบันบนถนนทั้งสายหลักและสายรองมีปัญหา   เนื่องจากรถแล่นเร็วและมีทางแยกเข้าสู่ถนนซอยเป็น
จ านวนมาก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีถนนสายย่อย (ถนนซอย) จ านวนมาก  ถนนซอยเหล่านี้มีความ
กว้างโดยประมาณ 3 - 4  เมตร  ไม่มีทางเท้า ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการขยายตัว  มีทั้งที่เป็นถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต
และถนนดินผิวจราจรลูกรัง 
         ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ไม่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ า    และทางราง 

        การไฟฟูา 
        ร้อยละ  100  ของครัวเรือนทั้งหมดมีไฟฟูาใช้  ถึงแม้จะมีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน  หรือ 
อยู่ในพื้นที่ท าการเกษตรที่รอการขยายไฟฟูา การไฟฟูาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ โดยมีส านักงานตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ
เดิมบางนางบวช  มีดวงไฟฟูาสาธารณะริมถนน  (ไฟฟูาส่องสว่าง)  ครบทุกเส้นทาง 
      การประปา  

 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีระบบประปาที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน  โดยมีแหล่งน้ าดิบ  คือ  น้ าบาดาล  และการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเดิมบางนางบวช  ปัจจุบันมีจ านวน
ครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  คิดเป็นร้อยละ  97  ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ครัวเรือน 
ที่เหลือใช้น้ าจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาน าน้ าไปส่งถึงถังเก็บน้ าในหมู่บ้าน       

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน  ของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนถังประปา (บาดาล) 
1 หมู่ที่ 3  บ้านกระเสียว 2 
2 หมู่ที่ 4  บ้านวัดไทร 1 
3 หมู่ที่ 5  บ้านน้ าพุ 1 
4 หมู่ที่ 6  บ้านหัวเขา 1 
5 หมู่ที่ 7  บ้านฉวาก 2 
6 หมู่ที่ 8  บ้านปากดง 1 
7 หมู่ที่ 9  บ้านเขาเขียว 1 
8 หมู่ที่ 11  บ้านหนองกระด่าน 2 
9 หมู่ที่ 12  บ้านตรอกตาโพธิ์ 2 

รวม 13 

ข้อมูลจากกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ณ  วันที่  30  กันยายน  2565 
    หมู่ที่ 1 , 2 , 6  และหมู่ท่ี 10  ใช้น้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเดิมบางนางบวช 
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ด้านระบบเศรษฐกิจ 
         การประกอบอาชีพ 
         ประชาชนในต าบลหัวเขา  ร้อยละ  80   ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก   มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญ  คือ ข้าว  อ้อย  มะม่วง  ฯลฯ   ประชาชนบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม   ได้แก่  การเลี้ยงสัตว์  เช่น  
เลี้ยงสุกร  โค  ไก ่ เป็นต้น     ราษฎรส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร  ได้แก่  อาชีพรับจ้าง  ค้าขาย  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงมีเปูาหมายในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

         ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน 
         เนื่องจากการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่เป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ท าให้มีผลผลิตทางการ-
เกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  อ้อย  และมะม่วง  ส าหรับการท านาในพ้ืนที่  ใช้น้ าจากคลองชลประทานสามารถท านา 
ได้ปีละ  2  ครั้ง    เกษตรกรมีน้ าส าหรับท าการเกษตรได้อย่างเพียงพอ  (ยกเว้น  พ.ศ. 2560 - 2563  ปริมาณน้ า
น้อย  เกษตรกรไม่มีน้ าท าการเกษตร)  ด้านการอุตสาหกรรม พบว่า มีอุตสาหกรรมโรงสีข้าว  โดยตั้งปะปนอยู่ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม  และพ้ืนที่พักอาศัย   
         การเกษตรกรรม 
         ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น  เป็นการท าการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล 
  - ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  คือ  ข้าว   อ้อย 
  - ผลไม้ที่ส าคัญ  คือ  มะม่วง  กล้วย 
  - พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่  คือ  พ้ืนที่นา  และพ้ืนที่สวน 
         มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
         มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง  และปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด  ตาม
หลักเศรษฐศาสตร์  ตลอดจนปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

         อุตสาหกรรม 
         อุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุดของเขตต าบลหัวเขา  คือ อุตสาหกรรมโรงสีข้าว  รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพ 
จักสาน  กลุ่มสตรีผลิตมุ้งหมอน 

        ระบบส่ือสาร 
        ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   มีเสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในต าบลหัวเขา    
4  ระบบ  คือ  AIS , Truemove  ,  Dtac  และ  CAT  และมีระบบเสียงตามสาย  ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาไดต้ระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน  
จึงได้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการส่งเสริมและร่วมกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้อยู่เสมอ 
        คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง  เป็นคลองสายหลักของต าบลหัวเขา   ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที่  12  หมู่ที่  5 
หมู่ที่  11  หมู่ที่  10  หมู่ที่  8  และหมู่ท่ี  4   มีความยาวโดยประมาณ  8  กิโลเมตร    ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร  และในฤดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ าทั้งเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  นอกจากคลองมะขาม
เฒ่า - อู่ทอง  แล้วในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวเขา  ยังมีคลองธรรมชาติ  6  แห่ง  และสระเก็บน้ าสาธารณะ  18  แห่ง 
       สภาพภูมิประเทศของต าบลหัวเขาเป็นที่ราบสูงและเนินเขา  กระจายอยู่ทั้งต าบล  ปุาไม้จะกระจายอยู่ 
บนภูเขา  และพ้ืนที่ที่ปลูกปุาเพ่ือสร้างความชุ่มชื่นและลดการพังทลายของพ้ืนดินในพ้ืนที่จุดเสี่ยง 
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        การจัดการขยะ 

        ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการเก่ียวกับการเก็บและก าจัด 
ขยะ    โดยมีรถจัดเก็บขยะ  จ านวน  1  คัน   เพ่ือมาด าเนินการจัดเก็บขยะและน าไปก าจัด     โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขาได้ด าเนินการจัดเก็บและก าจัดขยะไปแล้ว  โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
และมีการด าเนินการเก็บค่าจัดเก็บขยะและค่าก าจัดขยะ      โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาเก็บค่าจัดเก็บขยะ 
และน าไปก าจัดขยะที่อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี   จ านวน  25 บาท/หลังคาเรือน/เดือน  
  

 1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

1.3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT  
Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

จุดแข็ง  (Strength - S) 

(1) ผู้น าชุมชน  มีศักยภาพ 
(2) สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร  มีแหล่งน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี 
(3) เส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางได้สะดวก 
(4) อยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก 
(5) มีงานประเพณีท้องถิ่นท่ีได้รับการยอมรับตามนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี  (ประเพณี 

ตักบาตรเทโววัดหัวเขา) 

จุดอ่อน  (Weakness - W) 

(1) ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
(2) บางฤดูกาลเกิดปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่ต าบล 
(3) จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ท าให้วัฒนธรรมชุมชนแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ลดน้อยลงไป 

โอกาส (Opportunity - O) 

(1) ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี  เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ระดับต าบล 
(2) เนื่องจากพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  สามารถขยายการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ  ได้เป็นอย่างดี 
(3) สามารถประชาสัมพันธ์ศักยภาพของต าบลผ่านสื่อวิทยุชุมชนระดับอ าเภอ 

อุปสรรค (Threat - T) 

(1) สภาพเศรษฐกจิปัจจุบัน  ท าให้ก าลังซื้อของประชาชนลดลง 
(2) พ้ืนที่ต าบลเป็นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น  ไม่ใช่จุดท่องเที่ยวหลัก 
(3) หน่วยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดอ่ืน ๆ ได้รับทราบอย่างชัดเจน 
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  1.3.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขานั้น     ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ 
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1.โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูาสาธารณะ
และการขยายเขต
ไฟฟูา 

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ า
ได้สะดวก ไม่อุดตัน 
ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. เศรษฐกิจ 1) พืชผลทางการเกษตรตกต่ า - ส่งเสริมอาชีพต่างๆ - ประชาชนกลุ่ม 
ผู้มีรายได้น้อย 

- ประชาชนมีรายได้
เลี้ยงดูครอบครัว 

2) ภาคอุตสาหกรรมลด
จ านวนคนงาน 

- ผู้ใช้แรงงานและ 
พนักงานเอกชน 

- ให้ประชาชน
ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ด้าน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ 
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. สาธารณสุข ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- การสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ในพ้ืนที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมแ่ละการระบาด
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นท่ีปุวยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึน 
เช่น เบาหวาน ความดัน ฯลฯ 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

ประชาชนมีการ
ออกก าลังกาย 
สุขภาพดีขึ้น 

4. การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1) สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง - การศึกษา - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ประชาชนสามารถ
พัฒนาตนเองให้เข้า
กันยุคสมัย 

2) การรักษาเอกลักษณ์ของ 
ชุมชนก าลังสูญหาย 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

เอกลักษณ์ของ
ชุมชนคงอยู่
ตลอดไป 

5. สังคม 1) มีการระบาดของยาเสพติด - สวัสดิการและ
นันทนาการ 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

หมู่บ้านปลอดยา
เสพติด 

2) ประชาชนต้องการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์  สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ร่างกาย 

6. ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) เกิดมลพิษต่าง ๆ - จิตส านึกในการ
รักษาทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ใช้ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2) วัชพืชมีมากในคู-คลอง - เส้นทางระบายน้ า - คู - คลองในเขต 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สมดุล 

7. การเมือง 
การบริหาร 

1) ประชาชนไม่ให้ความสนใจ
การมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขาโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

2) ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและทันสมัย 

มีระบบสารสนเทศ
ที่รวดเร็ว  ทั่วถึง
และมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
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 1.4  ยุทธศาสตร์ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์   และแผนงานในการพัฒนาที่ยั่งยืน    และเป็น 
ระบบสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพ     ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการจัดสรร-
งบประมาณเพ่ือการพัฒนา  และยังเป็นการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาภาคกลาง  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี    ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้าน 
ต่างๆ ดังนี้ 
 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๑.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 2. ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
    ๒.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ๒.2  แผนงานสาธารณสุข 
    ๒.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    ๒.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ๒.6  แผนงานงบกลาง  

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
    ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
         3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
    4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
    ๕.2  แผนงานการเกษตร 

 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
    ๖.๑  แผนงานบริหารทั่วไป 
    6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
    6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้ 
 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 53 

     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 

     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 

     5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 

งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  20  ปี  (5) (4) 

     5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (4) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (3) 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4) 

     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (3) 

     5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย  (ผลผลติของโครงการ) (5) (5) 

     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 

     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 

                                        รวมคะแนน 100 85 
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 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ประเด็นการพิจารณา                           รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   (ใช้การวิเคราะห์ SWOT    Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global    Demand  และ  Trend  ปัจจัย 
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

  10     8 

2. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ  เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง 
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่าง ๆ ก็คือ 
ผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่  จ านวนที่ 
ต้องด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิ 
ภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ 
ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  โครงการที่ด าเนิน 
การในเชิงปริมาณ  (Quantitative) 

  10     8 

3. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน า 
เอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งาน 
ต่าง ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ 
ประชาชนหรือไม่  และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชน 
พึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่าง ๆ มี 
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทนถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุ 
ประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผน 
การปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึง 
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  โครงการที่ด าเนิน 
การในเชิงคุณภาพ  (Qualitative)  

  10     8 

4.  แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ  จนน า 
ไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT   Analysis/ 
Demand  (Demand Analysis)/Global    Demand/Trend  
หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  กับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ  

  10     8 
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  ประเด็นการพิจารณา                           รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ)  มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์  20  ปี  
 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ)  มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา 
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ 
โครงการที่มีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ 
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

  60 
  (5) 

   53 
    5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล   วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุ- 
ประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  (5)     5 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมาย 
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร  มี 
ผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเปูาหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน  และระยะเวลา 
ด าเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นใน 
ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม   ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่ม 
เปูาหมายหลัก  ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

  (5)     5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ 
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความ 
มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 

  (5)     4 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึด 
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ 
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว    ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
       1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
       2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ 
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
       3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
       4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
       5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  (5)     4 



-72- 

  ประเด็นการพิจารณา                           รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7  โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมีความ 
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลักวิธี 
การงบประมาณ 
 
5.11  มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI)  และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรมท าน้อยได้มาก  เช่น  (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า  
โภคภัณฑ์  ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน 
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ 
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น    รวมถึงโครงการที่ 
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น  ด้านการเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ  

  (5)     3 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผน 
พัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน 
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง 
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
ที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

  (5)     4 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยาย 
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมี 
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่ 
พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (5)     3 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการ  ได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)   (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)   (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไป 
สู่ความยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส  (Transparency) 

  (5)     5 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลาง 
ท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ใน 
เชิงประจักษ์ 

  (5)     5 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(Effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency)   ได้  เช่น  การก าหนดความ 
พึงพอใจ  การก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุ- 
ประสงค์ท่ีเกิดข้ึน  สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ)   

  (5)     5 
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  ประเด็นการพิจารณา                           รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
  เต็ม 

คะแนน 
  ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ 
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่เกิด 
ขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์   ซึ่งการ 
เขียนวัตถุประสงค์  ควรค านึงถึง  (1) มีความเป็นไปได้และมีความ 
เฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินตามโครงการ  (2) วัดและประเมินผล 
ระดับของความส าเร็จได้    (3)  ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง 
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (4) เป็น 
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก 
เวลาได้ 

  (5)     5 

                                             รวมคะแนน  100    85 
 
2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
  -  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  2565      จ านวน           103   โครงการ 

ด าเนินการจริง  (แล้วเสร็จ)                                    จ านวน             50   โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 48.55   
  -  จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา  ประจ าปี  2565      เป็นเงิน      33,707,000.00  บาท 
     จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริง ประจ าปี  2565      เป็นเงิน      21,327,232.98  บาท 
   คิดเป็นร้อยละ 63.27 

           -  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการที่ด าเนินการจริง    จ านวน        103     โครงการ 
               (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2565) 

    1)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ       50     โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ    48.55 

    2)  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ       1     โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ      0.97 

    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ            46     โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ    44.66  

    4)  จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก          6     โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ      5.82 

 จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

   จ านวน    6  รายการ  เป็นเงิน     131,800.00  บาท 

จ านวนงบประมาณท่ีใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

   จ านวน    4  โครงการ  เป็นเงิน  4,475,172.80  บาท 
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 2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

ร้อยละ ในแผน 
พัฒนา 

ที่ได้
ปฏิบัติ 

   งบประมาณ 
       อนุมัต ิ

   งบประมาณ 
    ด าเนินการ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

   34          10 29.41 3,126,000.00 2,864,500.00 91.63 

2. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

41 25 60.98 16,115,600.00 14,835,830.50 92.06 

3. การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 

12 8 66.67 3,067,950.00 3,012,347.68 98.19 

4. การส่งเสริมงานประเพณี  
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

4 1 25.00 1,000.00 - 00.00 

5. การส่งเสริมบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 2 100.00 40,000.00    17,222.00 43.06 

6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 

10 5 50.00 710,200.00 597,332.80 84.11 

ภาพรวม 103 51 49.51 23,060,750.00 21,327,232.98 92.48 
 

 2.4  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
             การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม      มีการก่อสร้าง / ปรับปรุง   ซ่อมแซม  ถนนสายต่าง ๆ   
ก่อสร้างรางระบายน้ า  ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา   ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะแสงสว่าง 
 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  การน ายุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม  คือ  ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงความต้องการ   การพัฒนาและสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน   เฝูาระวัง   ควบคุม    ให้ความรู้ในการ 
ปูองกันโรคต่าง ๆ   ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    สามารถด ารงชีพได้อย่างมีความสุข     มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากขึ้น  
 ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาในตรงกับความต้องการของประชาชน 
 การน ายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
โดยภาพรวม   คือ  เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับสารอาหารครบ  5  หมู่   ส่งเสริมการออกก าลังกายท าให้เด็ก-
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   
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ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
 การน ายุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมงานประเพณวีัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  ไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยภาพรวม  คือ  มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น      
และวัดหัวเขาเป็นโครงการของอ าเภอเดิมบางนางบวช     ในโครงการไหว้พระ  9  วัด   และปัจจุบันในวัดหัวเขา มี 
แม่นางกวักปั้นแบบและหล่อด้วยทองเหลืองประชาชนเข้ามาขอโชคลาภและมาท่องเที่ยวในต าบลหัวเขาเพ่ิมมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การน ายุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ไปสู่การปฏิบัติส่งผล

ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยภาพรวม  คือ   การจัดการขยะมูลฝอย   การคัดแยก 
ขยะในครัวเรือน   ประชาชนมีถังส าหรับไว้ทิ้งขยะ   และองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาน าไปก าจัด      มีการปลูก
ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบล  เพ่ิมออกซิเจนเป็นปอดให้หมู่บ้าน  ลดภาวะโลกร้อน                                      

 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน      
การน ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ไปสู่การปฏิบัติส่งผล 

ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม  คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
และการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี     การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งผู้บริหาร    พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 2.5  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และแผนงานการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ แผนงาน 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาถนน  สะพาน ขุดลอก 
คู  คลอง 
- ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษา
ระบบประปา  ไฟฟูา และพัฒนา
แหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

2. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- การส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
- การส่งเสริมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.6  แผนงานงบกลาง 

3. การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

- ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1  แผนงานการศึกษา 
3.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ แผนงาน 

4. การส่งเสริมงาน
ประเพณี  วัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี   และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  
 

5. การส่งเสริมบริหาร
จัดการทรัพยากร- 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- สร้างจิตส านึกและความตะหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน           
5.2  แผนงานการเกษตร 

6. การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีการบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน  ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล   

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
6.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

3.  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

ผู้ตอบแบบประเมิน   จ านวน   140   คน    ในพ้ืนที่ หมู่ 1 - 12  ต าบลหัวเขา   

1)  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน 
1.1)  เพศชาย      จ านวน 73   คน    คิดเป็นร้อยละ  52.14     
1.2)  เพศหญิง    จ านวน  67   คน   คิดเป็นร้อยละ  47.86 

2)  อาย ุ  
2.1)  อายุต่ ากว่า  20  ปี   จ านวน    1   คน     คิดเป็นร้อยละ      0.71     
2.2)  อายุ  20 - 30 ปี    จ านวน  20   คน   คิดเป็นร้อยละ    14.29 
2.3)  อายุ  31 - 40  ปี   จ านวน  22   คน     คิดเป็นร้อยละ    15.72     
2.4)  อายุ  41 - 50 ปี    จ านวน  31   คน  คิดเป็นร้อยละ    22.14 

      2.5)  อายุ  51 - 60 ปี     จ านวน  38   คน     คิดเป็นร้อยละ    27.14    
2.6)  อายุมากกว่า 60 ปี  จ านวน  28   คน   คิดเป็นร้อยละ    20.00 

3)  การศึกษา  
3.1)  ระดับประถมศึกษา       จ านวน       72    คน คิดเป็นร้อยละ     51.43 

 3.2)  ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน       54    คน คิดเป็นร้อยละ     38.57 
 3.3)  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน         -     คน   คิดเป็นร้อยละ         - 
 3.4)  ระดับปริญญาตรี        จ านวน       12    คน คิดเป็นร้อยละ       8.57 
 3.5)  ระดับสูงกว่าปริญญาตรี       จ านวน         2    คน        คิดเป็นร้อยละ       1.43 
 3.6)  อ่ืน ๆ                                  จ านวน         -     คน       คิดเป็นร้อยละ          - 
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4)  อาชีพ 

4.1)   รับราชการ     จ านวน    2  คน   คิดเป็นร้อยละ      1.43  
4.2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน    5  คน  คิดเป็นร้อยละ      3.57 

      4.3)   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ    14.29  
4.4)   รับจ้าง              จ านวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ    39.28 

       4.5)   นักเรียน  นักศึกษา      จ านวน    2  คน  คิดเป็นร้อยละ      1.43   
4.6)   เกษตรกร           จ านวน  56  คน  คิดเป็นร้อยละ    40.00  

      4.7)   อ่ืน ๆ  ........................   จ านวน    -   คน  คิดเป็นร้อยละ      - 

 3.2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
3.2.1  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ 

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  1,400  คะแนน 
        (ประเด็นละ  10  คะแนน  คนตอบแบบสอบถาม  140  คน) 
 คะแนน  0 -    467  คะแนน ระดับ   ไม่พอใจ 
 คะแนน       468 -    934  คะแนน ระดับ พอใจ 

คะแนน       935 - 1,400  คะแนน ระดับ พอใจมาก 

      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้มาตรฐาน  
  ประเด็นที่  1   ได้คะแนน 1,176  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.00 

ประเด็นที่  2   ได้คะแนน 1,173  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.79 
ประเด็นที่  3   ได้คะแนน 1,163  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.07 
ประเด็นที่  4   ได้คะแนน 1,169  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.50 
ประเด็นที่  5   ได้คะแนน 1,185  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.64 
ประเด็นที่  6   ได้คะแนน 1,191  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.07 
ประเด็นที่  7   ได้คะแนน 1,190  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.00 
ประเด็นที่  8   ได้คะแนน 1,201  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.79 
ได้คะแนนล าดับที่  5  9,448  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ    84.36 

พอใจมากสูงสุด  ประเด็นที่ 8  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
     พอใจมากต่ าสุด  ประเด็นที่ 3  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ประเด็นที่  1   ได้คะแนน 1,214  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.71 

ประเด็นที่  2   ได้คะแนน 1,195  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.36 
ประเด็นที่  3   ได้คะแนน 1,188  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.86 
ประเด็นที่  4   ได้คะแนน 1,203  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.93 
ประเด็นที่  5   ได้คะแนน 1,205  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.07 
ประเด็นที่  6   ได้คะแนน 1,207  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.21 
ประเด็นที่  7   ได้คะแนน 1,193  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.21 
ประเด็นที่  8   ได้คะแนน 1,211  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.50 
ได้คะแนนล าดับที่  1  9,616  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   85.86 
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พอใจมากสูงสุด  ประเด็นที่ 1  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
     พอใจมากต่ าสุด  ประเด็นที่ 3  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

 
          ยุทธศาสตร์ที่  3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา  ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

  ประเด็นที่  1   ได้คะแนน 1,207  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.21 
ประเด็นที่  2   ได้คะแนน 1,203  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.93 
ประเด็นที่  3   ได้คะแนน 1,188  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.86 
ประเด็นที่  4   ได้คะแนน 1,196  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.43 
ประเด็นที่  5   ได้คะแนน 1,178  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.14 
ประเด็นที่  6   ได้คะแนน 1,220  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 87.14 
ประเด็นที่  7   ได้คะแนน 1,208  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.29 
ประเด็นที่  8   ได้คะแนน 1,209  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.36 
ได้คะแนนล าดับที่  3  9,609  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   85.79 

พอใจมากสูงสุด  ประเด็นที่ 6  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลา 
     พอใจมากต่ าสุด  ประเด็นที่ 5  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 

 
       ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
  ประเด็นที่  1   ได้คะแนน 1,213  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.64 

ประเด็นที่  2   ได้คะแนน 1,215  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.79 
ประเด็นที่  3   ได้คะแนน 1,195  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.36 
ประเด็นที่  4   ได้คะแนน 1,211  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.50 
ประเด็นที่  5   ได้คะแนน 1,190  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.00 
ประเด็นที่  6   ได้คะแนน 1,216  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.86 
ประเด็นที่  7   ได้คะแนน 1,188  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.86 
ประเด็นที่  8   ได้คะแนน 1,186  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.71 
ได้คะแนนล าดับที่  2  9,614  คะแนน     คิดเป็นร้อยละ   85.84 

พอใจมากสูงสุด  ประเด็นที่ 6  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลา 
     พอใจมากต่ าสุด  ประเด็นที่ 8  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 

       ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นที่  1   ได้คะแนน 1,191  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.07 

ประเด็นที่  2   ได้คะแนน 1,187  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.79 
ประเด็นที่  3   ได้คะแนน 1,174  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.86 
ประเด็นที่  4   ได้คะแนน 1,113  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 79.50 
ประเด็นที่  5   ได้คะแนน 1,174  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.86 
ประเด็นที่  6   ได้คะแนน 1,197  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.50 
ประเด็นที่  7   ได้คะแนน 1,198  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.57 
ประเด็นที่  8   ได้คะแนน 1,195  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.36 
ได้คะแนนล าดับที่  6  9,429  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ    84.19 



-79- 

            พอใจมากสูงสุด  ประเด็นที่ 7  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
   พอใจมากต่ าสุด  ประเด็นที่ 4  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
 
        ยุทธศาสตร์ที่  6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร     และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  

  ประเด็นที่  1   ได้คะแนน 1,195  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.36 
ประเด็นที่  2   ได้คะแนน 1,187  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.79 
ประเด็นที่  3   ได้คะแนน 1,179  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.21 
ประเด็นที่  4   ได้คะแนน 1,181  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 84.36 
ประเด็นที่  5   ได้คะแนน 1,195  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.36 
ประเด็นที่  6   ได้คะแนน 1,204  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.00 
ประเด็นที่  7   ได้คะแนน 1,196  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.43 
ประเด็นที่  8   ได้คะแนน 1,215  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.79 
ได้คะแนนล าดับที่  4  9,552  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ    85.29 

พอใจมากสูงสุด  ประเด็นที่ 8  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
     พอใจมากต่ าสุด  ประเด็นที่ 3  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นข้อที่ 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ยุทธศาสตร์ที่  1 8.40 8.38 8.31 8.35 8.46 8.51 8.50 8.58 8.44 
ยุทธศาสตร์ที่  2 8.67 8.54 8.49 8.59 8.61 8.62 8.52 8.65 8.59 
ยุทธศาสตร์ที่  3 8.62 8.59 8.49 8.54 8.41 8.71 8.63 8.64 8.58 
ยุทธศาสตร์ที่  4 8.66 8.68 8.54 8.65 8.50 8.69 8.49 8.47 8.58 
ยุทธศาสตร์ที่  5 8.51 8.48 8.39 7.95 8.39 8.55 8.56 8.54 8.42 
ยุทธศาสตร์ที่  6 8.54 8.48 8.42 8.44 8.54 8.60 8.54 8.68 8.53 
 

สรุป   ประชาชนต าบลหัวเขา    มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

  ล าดับที่  1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ล าดับที่  2  ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 

  ล าดับที่  3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ 
                          ประชาชน 

  ล าดับที่  4  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของ 
                                                         ประชาชน 

  ล าดับที่  5  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
    ได้มาตรฐาน 

  ล าดับที่  6  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 3.3  แผนการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

14 22.22 7,646,000.- 23.61 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

24 38.10 20,118,300.- 62.12 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา 
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

10 15.87 3,052,240.- 9.43 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมงานประเพณี   วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

3 4.76 220,000.- 0.68 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 3.18 40,000.- 0.12 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและ
บริการ 

10 15.87 1,310,000.- 4.04 

รวม 63 100 32,386,540 100 
 
4.  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

 4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง     ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด    คือ  อายุ  
51 - 60 ปี   ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา  และอาชีพ     ที่ระดับประถมศึกษา    และอาชีพเกษตรกร    เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด 

 4.2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 ในภาพรวมที่ประชาชนส่วนใหญ่    ให้คะแนนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย ใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน    เพราะประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังให้ความส าคัญกับ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   การ 
ส่งเสริมสุขภาพ    การปูองกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ    การส่งเสริมและการปูองกันสาธารณภัย    ของต าบลเป็นหลัก   

 4.3  แผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน   เป็นไปตามแผนด าเนินงาน   77.78%  เท่านั้น    เป็นเพราะว่า  โครงการส่วนใหญ่ 
ที่ไม่เป็นไปตามแผนฯ    ก็คือ  เป็นช่วงของการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ซึ่งภาครัฐงดการเข้าร่วม     
ของคนหมู่มาก   จึงต้องงดเว้นการจัดท าโครงการหลาย ๆ โครงการ 

5.  สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
      1)  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  ประจ าปี  2565            จ านวน            103   โครงการ 

ด าเนินการจริง  (แล้วเสร็จ)                                   จ านวน             50    โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 48.55   
  2)  จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา  ประจ าปี  2565      เป็นเงิน    33,707,000.00  บาท 
       จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริง ประจ าปี  2565      เป็นเงิน    21,327,232.98  บาท 
   คิดเป็นร้อยละ 63.27 
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3) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ในภาพรวม 

ประเด็น 
  พอใจมาก      พอใจ    ไม่พอใจ 
 คน %  คน % คน % 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม 

65 46.43 74 52.86 1 0.71 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม 

70 50.00 67 47.86 3 2.14 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ / กิจกรรม 

69 49.28 67 47.86 4 2.86 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรม  ให้ประชาชนทราบ 

65 46.43 68 48.57 7 5.00 

5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

56 40.00 80 57.14 4 2.86 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 54 38.57 81 57.86 5 3.57 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

64 45.71 71 50.72 5 3.57 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 

66 47.14 68 48.57 6 4.29 

ภาพรวม 64 45.71 72 51.43 4 2.86 

 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      ในภาพรวม 
ดังนี้ 

  พอใจมาก                   45.71  % 

  พอใจ   51.43  % 

  ไม่พอใจ       2.86  % 

 

 พอใจมากสูงสุด  ประเด็น  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

 พอใจมากต่ าสุด  ประเด็น  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  

 

 

 

 



-82- 

ส่วนที่  4 
สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1.1  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
             การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม      มีการก่อสร้าง / ปรับปรุง   ซ่อมแซม  ถนนสายต่าง ๆ   
ก่อสร้างรางระบายน้ า  ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา   ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะแสงสว่าง 

 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  การน ายุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม  คือ  ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงความต้องการ   การพัฒนาและสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน   เฝูาระวัง   ควบคุม    ให้ความรู้ในการ 
ปูองกันโรคต่าง ๆ   ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    สามารถด ารงชีพได้อย่างมีความสุข     มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากขึ้น  

 ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาในตรงกับความต้องการของประชาชน 
 การน ายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
โดยภาพรวม   คือ  เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับสารอาหารครบ  5  หมู่   ส่งเสริมการออกก าลังกายท าให้เด็ก-
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
 การน ายุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  ไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยภาพรวม  คือ  มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น      
และวัดหัวเขาเป็นโครงการของอ าเภอเดิมบางนางบวช     ในโครงการไหว้พระ  9  วัด   และปัจจุบันในวัดหัวเขา มี 
แม่นางกวักปั้นแบบและหล่อด้วยทองเหลืองประชาชนเข้ามาขอโชคลาภและมาท่องเที่ยวในต าบลหัวเขาเพ่ิมมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
การน ายุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ไปสู่การปฏิบัติส่งผล

ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยภาพรวม  คือ   การจัดการขยะมูลฝอย   การคัดแยก 
ขยะในครัวเรือน   ประชาชนมีถังส าหรับไว้ทิ้งขยะ   และองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาน าไปก าจัด      มีการปลูก
ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบล  เพ่ิมออกซิเจนเป็นปอดให้หมู่บ้าน  ลดภาวะโลกร้อน                                      

 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน      
การน ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ไปสู่การปฏิบัติส่งผล 

ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาโดยรวม  คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
และการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี     การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งผู้บริหาร    พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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1.2  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 เชิงปริมาณ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี          34          10 
2.การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 41 25 
3. การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ 12 8 
4. การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 4 1 
5. การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 
6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ 10 5 

ภาพรวม 103 51 

     เชิงคุณภาพ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
         ได้มาตรฐาน  

4) โครงสร้างพื้นฐาน  ถนน   รางระบายน้ า  มีจ านวนเพิ่มข้ึน  ที่มีอยู่แล้วได้รับการบ ารุงรักษา 
ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

5) ระบบสาธารณูปการและระบบไฟฟูา ได้รับการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอและ 
ขยายเขตไฟฟูาและก่อสร้างระบบสาธารณูปการให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน 

6) ระบบสาธารณูปโภคและระบบประปา     ได้รับการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ   
และมีระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน 

2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น 

3) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการเฝูาระวังและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) 

       3)  ประชาชนไม่เป็นโรคภัยจากการเฝูาระวังปูองกัน   ควบคุม  และให้ความรู้ในการปูองกัน 
   โรคภัยต่าง ๆ 

     4)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
     5)  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV)  และผู้ยากไร้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.  ยุทธศาสตร์การขยายโอกาส     และคุณภาพในการศึกษา  ให้ตรงกับความต้องการของ 
     ประชาชน 
     1)  องค์กรมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนการศึกษา   เด็กมีคุณภาพทางการศึกษา  และ 
          สุขภาพร่ายกายสมบูรณ์จากการด าเนินการส่งเสริมจากองค์กร 

      2)  เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น 

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
1)  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ได้รับการส่งเสริม สืบสานให้อยู่คู่กับท้องถิ่น 
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สืบสานไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากท้องถิ่น 
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5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1)  ประชาชนมีจิตส านึกในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
     2)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูบ ารุงรักษาไม่ให้ถูกท าลาย    และ 
          เพ่ิมปริมาณมากข้ึน 

6.  ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร     และบริการเพื่อประโยชน์ของ 
     ประชาชน  

       1)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการมากข้ึน 
        2)  บุคลากรในองค์กรมีความรู้ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 
        3)  การบริหารการจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพขึ้น อุปกรณ์เครื่องมือในการด าเนินงาน 
            และสถานที่ท างานได้รับการปรับปรุงบ ารุงรักษาให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

     4)  ปัญหายาเสพติดเบาบางลง     มีการสอดส่องดูแล   ด าเนินการในทางรุกในการปูองกัน 
          แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 1.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย การพัฒนา 

การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน   1. การก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง  
2. ซ่อมแซมถนน  ทั้งถนนลูกรัง  ถนน คสล. และ 
ถนนลาดยาง 
3. การก่อสร้างรางระบายน้ า 
4. ติดตั้งปั๊มน้ าซับเมิร์สบ่อบาดาล  ขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบน้ าประปา 
5. ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

การส่งเสริมการประกอบอาชีพ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  และการ
ส่งเสริมสุขภาพ   

1. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า และ 
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์  (สุนัขและแมว) 
2. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
3. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV 
6. ฝึกอบรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. การสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ  เช่น  เบี้ยยังชีพ 
ถุงยังชีพ  ฯลฯ 
8. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
9. การเฝูาระวังและปูองกันโรคติดเชื้อ COVID-19 

พัฒนา ปรับปรุง  ส่งเสริม  สนับสนุนระบบการศึกษา   1.  โครงการอาหารเสริม  (นม) 
2.  โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
3.  ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
4.  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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เป้าหมาย การพัฒนา 

ส่งเสริมงานประเพณ ีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 1. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา
เนื่องในวันออกพรรษา 

ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลหัวเขา 

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ 
2.  โครงการปลูกต้นไม้ 

ส่งเสริมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท าการ อบต. 
2. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
3. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
4. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ- 
ประชาชนของ อปท. 

 
 1.4  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
             - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  ประจ าปี  2565              จ านวน           103    โครงการ 

ด าเนินการจริง  (แล้วเสร็จ)                                    จ านวน             50    โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 48.55   
    -  จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา  ประจ าปี  2565      เป็นเงิน    33,707,000.00  บาท 
       จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริง ประจ าปี  2565      เป็นเงิน    21,327,232.98  บาท 
   คิดเป็นร้อยละ 63.27 
 

 1.5  ผลส าเร็จที่วัดได้ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 

         34          10 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

41 25 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา ให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 

12 8 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมงานประเพณี   วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 4 1 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 2 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ 10 5 

ภาพรวม 103 51 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

 

การจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ล าดับ ผลผลิตของครุภัณฑ์ งบอนุมัติ จ่ายจริง 
1 จัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อีดี  (LED  TV)  แบบ  Smart  TV  

ระดับความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160  พิกเซล  ขนาด 
43  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรับแสดงผลของกล้อง 
วงจรปิด  CCTV    (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้งรายการใหม่ 

15,000 

14,500 

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนาด  20,000 บีทียู  จ านวน 
2  เครื่อง  ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา) 
(แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพิ่ม 
61,800 

61,200 

 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ 
 

เงินสะสม 
เงินทุนส ารองเงินสะสม 

รวม 

 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ       จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
สาธารณูปโภคให้อยู ่
ในเกณฑ์ที่ดไีด้
มาตรฐาน 

2,864,500.00 13.43 - - 2,864,500.00 13.43 

2.การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

14,835,830.50 69.56 - - 14,835,830.50 69.56 

3. การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

3,012,347.68 14.13 - - 3,012,347.68 14.13 

4. การส่งเสริมงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว   

- - - - - - 

5. การส่งเสริมบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

17,222.00 0.08 - - 17,222.00 0.08 

6. การน าการเปลี่ยน- 
แปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

597,332.80 2.80 - - 597,332.80 2.80 

รวม 21,327,232.98 100 - - 21,327,232.98 100 
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การจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ล าดับ ผลผลิตของครุภัณฑ์ งบอนุมัติ จ่ายจริง 
3 จัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล หน้าขาว  ขนาด 60x150x55 ซ.ม. 

พร้อมม้านั่งยาว  2  ตัว   ขนาด  30 x 150 x 35  ซ.ม. 
จ านวน  8  ชุด   (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
38,400 

38,400 

4 จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่  ขนาด  150  วัตต์ 
จ านวน  1  เครื่อง  ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ 
(แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
6,500 

5,850 

5 จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่  ขนาด  150  วัตต์ 
จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรบัห้องสุขาสาธารณะองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
6,500 

5,850 

6 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า  ระบบการกรองแบบ  5  ขั้นตอน (UF) 
พร้อมขาตั้งเหล็ก  และถังเก็บน้ า  ขนาด  50  ลิตร 
จ านวน  1  เครื่อง    ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  
(บ้านหัวเขา)   (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม 
6,000 

6,000 

 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 1. โครงการปรับปรุงซ่อม- 
 แซมระบบประปาหมู่บ้าน 
 แบบบาดาลขนาดกลาง  
 หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 

/ - - 1,490,000.- 
 

1,468,172.80 

 2. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 6 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนางเรณู  ทัดเกสร  ถึง 
 สามแยกถนนบริเวณที่ดิน 
 นางอาจินต์  สะระค า  กว้าง 
 5 ม.  ยาว  211 ม.  หนา 
 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า  1,138.50  ตร.ม. 

/ - - 490,000.- 490,000.- 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 3. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 6 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนายวัฒนา  พวงงาม ถึง 
 สามแยกถนนบริเวณที่ดิน 
 นางคาย  ศรีสังข์ กว้าง 5 ม. 
 ยาว 154 ม. หนา 0.05 ม. 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 906.80  ตารางเมตร 

/ - - 417,000.- 
 

417,000.- 

 4. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 10 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 บ้านนายใหม่  ขุมทอง  ถึง 
 สามแยกบริเวณท่ีดินนางมาลี 
 รัตน์  ผลพานิชย์  กว้าง 
 5 ม.  ยาว  878  ม.  หนา 
 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
 กว่า  4,667.12  ตร.ม. 

/ - - 2,123,000.- 2,100,000 

 5. โครงการก่อสร้างถนน 
 ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
 เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม 
 บริเวณท่ีดินนางสาวสุพรรษา 
 โฉมเชิด  ถึงบริเวณเขตติดต่อ 
 ต าบลหัวนา  กว้าง  5  ม. 
 ยาว 1,150 ม. หนา 0.15  
 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 5,750 ตร.ม. ไหล่ทาง 
 ข้างละ  0.50 ม.  

- / - 4,747,000 - 

รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น 4,475,172.80 
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2.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1)  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ  เช่น  ภัยแล้ง  วาตภัย  ฯลฯ  ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชน     
ในพ้ืนที่  ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย 
 แนวทางการแก้ไข  คือ  พิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน   ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ 

และหลังเกิดเหตุ     บรรจุแผนงาน   โครงการ / กิจกรรม   การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ      จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 

  2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย    หรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ     หรือ
ประชาชนในพ้ืนที่   ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือ เท้า  ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็ก ๆ  โรคพิษสุนัขบ้า     โรคไวรัส 
โคโรนา  2019   โรคไข้เลือดออก  ฯลฯ 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การอบรมให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน   ลงพื้นที่ 
ในการระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  หรือการรักษา 

  3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สิน  รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง 
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม  
ซ่อมแซมบ้านคนจน 

4)  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่   ซึ่งพบการรายงานจากฝุายปกครองว่า   ในพ้ืนที่ต าบลหัวเขายังมี 
ผู้เสพยาเสพติด 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  รณรงค์ปูองกัน 
จัดตั้งศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด  ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต  รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 

5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่    เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดิน 
และถนนลูกรัง  ช่วงฤดูฝนถนนลื่น  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  จัดท าแผนงาน  โครงการก่อสร้างถนน  หากเป็นเส้นทางส าคัญพิจารณา 
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

  6)  การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้านได้ไม่เท่ากัน  ประชาชน 
อยากให้จัดสรรเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีงบประมาณในการบริหารและการ 
พัฒนาในจ านวนที่จ ากัด      ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามปัญหาความเดือดร้อน    หรือปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 
  แนวทางการแก้ไข  คือ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเขาให้มากข้ึน  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ  และเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนิน 
โครงการ  โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    รวมถึง   การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้   ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้ 
มากขึ้น  ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม  เพื่อร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วม 
ตัดสินใจ   ร่วมตรวจสอบ   รว่มรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้   เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น  ในส่วนของงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดนั้น  ต้องมีการบูรณาการและประสานความร่วม 
มือการด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
หน่วยงานภายนอก  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น 
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2.2  ข้อสังเกต 
จากการส ารวจข้อมูล  การลงพ้ืนที่ในต าบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาต่าง ๆ  อยู่มาก  ที่จะต้องด าเนิน 

การแก้ไข  เช่น  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
การเกษตร   เศรษฐกิจ   อุตสาหกรรม   การพัฒนาอาชีพ   การคมนาคมขนส่ง   น้ าประปา   แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค- 
บริโภค   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   เป็นต้น    จากปัญหาในด้านต่าง ๆ 
ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้    จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไข   ท าให้มีการเสนอ 
โครงการเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก    ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็มีจ ากัด 
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้ 

 2.3  ข้อเสนอแนะ 

 1)  ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาให้มาก 
ขึ้น  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างการด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ         โดยหา
แนวทาง   วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวเขา   รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้   ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน ประชาชน 
จะมีความรู้ความเข้าใจ   และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม   เพ่ือร่วมคิด   ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ   ร่วม
ตรวจสอบ   ร่วมรับประโยชน ์  ร่วมแก้ปัญหา   ปรึกษาหารือ    แลกเปลี่ยนเรียนรู้     เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่น    ในส่วนของงบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด นั้น   จะต้องมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือการ
ด าเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   รวมถึงการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน 
ภายนอก  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งข้ึน 

   2) ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ควรจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ 
จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน และความ
จ าเป็นเร่งด่วน  และการเสนอโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงในแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

 3) ควรชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดท าประชาคมให้ชัดเจนว่า  องค์กรปกครองส่วน 
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่อย่างไรบ้าง  รวมไปถึงการจัดท าประชาคมเพ่ือทราบปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนที่แท้จริง   ซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน  ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 

 4) ในการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแสดงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบ 
ถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการไปแล้ว   และแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เพื่อให้
ประชาชนได้พิจารณาและเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 5) ควรจัดให้มีการติดตามโครงการ/กิจกรรมผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเสนอแนะ 
หรือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   เพ่ือทีจ่ะให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ปรับหรือแก้ไขเพ่ือเป็นประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

 6)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาอย่างต่อเนื่อง   
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 2.4  ผลจากการพัฒนา 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน   
    จ านวน  34  โครงการ 

- ด าเนินการเสร็จ            9   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  26.47 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ     1   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ    2.94 
- ไม่ได้ด าเนินการ          24   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  70.59 
- ยกเลิก     -    โครงการ คิดเป็นร้อยละ      - 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   2,864,500.00  บาท   คิดเป็นร้อยละ 13.43 

2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
    จ านวน  41  โครงการ 

    - ด าเนินการเสร็จ         25  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  60.98 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ     -  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ    - 
- ไม่ได้ด าเนินการ         14  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  34.14 
- ยกเลิก   2   โครงการ คิดเป็นร้อยละ    4.88 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ    14,835,830.50  บาท  คดิเป็นร้อยละ 69.56 

3) ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน   
    จ านวน  12  โครงการ 

- ด าเนินการเสร็จ           8  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  66.67 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ    -   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ       - 
- ไม่ได้ด าเนินการ           3  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  25.00 
- ยกเลิก   1   โครงการ คิดเป็นร้อยละ    8.33 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  3,012,347.68  บาท    คดิเป็นร้อยละ 14.13                           

4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว   
    จ านวน  4  โครงการ 

- ด าเนินการเสร็จ           1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  25.00 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ    -   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ     - 
- ไม่ได้ด าเนินการ           1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  25.00 
- ยกเลิก   2   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50.00 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     -    บาท คิดเป็นร้อยละ       -                                

5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    จ านวน  2  โครงการ 

- ด าเนินการเสร็จ            2   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   100.00 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ     -    โครงการ   คิดเป็นร้อยละ      - 
- ไม่ได้ด าเนินการ            -   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ      - 
- ยกเลิก     -    โครงการ คิดเป็นร้อยละ      - 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ    17,222.00   บาท   คิดเป็นร้อยละ  0.08 
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6) ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน    
    จ านวน  10  โครงการ 

- ด าเนินการเสร็จ            5   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ    50.00 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ     -    โครงการ   คิดเป็นร้อยละ       - 
- ไม่ได้ด าเนินการ            4   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ    40.00 
- ยกเลิก    1   โครงการ คิดเป็นร้อยละ    10.00 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  597,332.80 บาท   คิดเป็นร้อยละ 2.80    

 

 การจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ล าดับ ผลผลิตของครุภัณฑ์ งบอนุมัติ จ่ายจริง 

1 จัดซื้อโทรทัศน์  แอล  อีดี  (LED  TV)  แบบ  Smart  TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160  พิกเซล  ขนาด 
43  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรับแสดงผลของกล้อง 
วงจรปิด  CCTV    (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

17 มิ.ย. 65 
โอนตั้งรายการใหม่ 

15,000 

14,500 

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนาด  20,000 บีทียู  จ านวน 
2  เครื่อง  ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  (บ้านหัวเขา) 
(แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพิ่ม 
61,800 

61,200 

3 จัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล หน้าขาว  ขนาด 60x150x55 ซ.ม. 
พร้อมม้านั่งยาว  2  ตัว   ขนาด  30 x 150 x 35  ซ.ม. 
จ านวน  8  ชุด   (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
38,400 

38,400 

4 จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่  ขนาด  150  วัตต์ 
จ านวน  1  เครื่อง  ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ 
(แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
6,500 

5,850 

5 จัดซื้อปั๊มน้ าอัตโนมัติแรงดันคงที่  ขนาด  150  วัตต์ 
จ านวน  1  เครื่อง  ใช้ส าหรบัห้องสุขาสาธารณะองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเขา  (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม  
6,500 

5,850 

6 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า  ระบบการกรองแบบ  5  ขั้นตอน (UF) 
พร้อมขาตั้งเหล็ก  และถังเก็บน้ า  ขนาด  50  ลิตร 
จ านวน  1  เครื่อง    ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร  
(บ้านหัวเขา)   (แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

17 มิ.ย. 65 
โอนเพ่ิม 
6,000 

6,000 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 1. โครงการปรับปรุงซ่อม- 
 แซมระบบประปาหมู่บ้าน 
 แบบบาดาลขนาดกลาง  
 หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 

/ - - 1,490,000.- 

 

1,468,172.80 

 2. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 6 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนางเรณู  ทัดเกสร  ถึง 
 สามแยกถนนบริเวณที่ดิน 
 นางอาจินต์  สะระค า  กว้าง 
 5 ม.  ยาว  211 ม.  หนา 
 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
กว่า  1,138.50  ตร.ม. 

/ - - 490,000.- 490,000.- 

 3. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 6 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 ที่ดินนายวัฒนา  พวงงาม ถึง 
 สามแยกถนนบริเวณที่ดิน 
 นางคาย  ศรีสังข์ กว้าง 5 ม. 
 ยาว 154 ม. หนา 0.05 ม. 
 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 906.80  ตารางเมตร 

/ - - 417,000.- 

 

417,000.- 
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                   โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

 4. โครงการปรับปรุงถนน 
 ค.ล.ส. โดยการเสริมผิวยาง 
 พาราแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ 
 ที่ 10 บ้านหัวเขา   เริ่มจาก 
 บริเวณสามแยกถนนบริเวณ 
 บ้านนายใหม่  ขุมทอง  ถึง 
 สามแยกบริเวณท่ีดินนางมาลี 
 รัตน์  ผลพานิชย์  กว้าง 
 5 ม.  ยาว  878  ม.  หนา 
 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย 
 กว่า  4,667.12  ตร.ม. 

/ - - 2,123,000.- 2,100,000 

 5. โครงการก่อสร้างถนน 
 ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
 เริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิม 
 บริเวณท่ีดินนางสาวสุพรรษา 
 โฉมเชิด  ถึงบริเวณเขตติดต่อ 
 ต าบลหัวนา  กว้าง  5  ม. 
 ยาว 1,150 ม. หนา 0.15  
 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
 5,750 ตร.ม. ไหล่ทาง 
 ข้างละ  0.50 ม.  

- / - 4,747,000 - 

รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น 4,475,172.80 

 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ได้ด าเนินงานต่าง ๆ  ในปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ันคงในการพัฒนา 
เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขานั้น  ผลที่ได้รับ 
พอสรุปได้  ดังนี้ 
 1.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย 
 2.  ประชาชนมีน้ าใช้ในการท าการเกษตร 
 3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน  ไม่มีอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 4.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
 5.  ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในกรณีสาธารณภัย 
 6.  ปัญหาโรคไข้เลือดออกลดลง 
 7.  ขยะในชุมชนได้รับการจัดการที่ถูกต้อง 
 8.  ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
 9.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 10.  ประชาชนได้รับการบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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 2.5  ผลสรุปภาพรวม 

2.5.1    ความมุ่งหมายของการติดตามและประเมินผล 
 1)  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาเป็นตามข้ันตอน   
               ของกฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
 2)  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชน  และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร- 
               สว่นต าบลหัวเขา 

2.5.2    เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 1)  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน 
                ท้องถิ่น 
 2)  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2.5.3    สรุปผลการติดตามแผนพัฒนา    ดังต่อไปนี้ 
 1)  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    เป็นไปตามข้ันตอน 
                   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 

 2)  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
  2.1  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา  ประจ าปี  2565          จ านวน            103   โครงการ 

ด าเนินการจริง   (แล้วเสร็จ)                                  จ านวน             50    โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 48.55   
  2.2  จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา  ประจ าปี  2565  เป็นเงิน      33,707,000.00  บาท 
         จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริง ประจ าปี  2565  เป็นเงิน      21,327,232.98  บาท 
   คิดเป็นร้อยละ 63.27 

  3)  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการที่ด าเนินการจริง    จ านวน         103     โครงการ 
               (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2565) 

    3.1  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ       50     โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ    48.55 

    3.2  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ       1     โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ      0.97 

    3.3  จ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ            46      โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ    44.66  

      3.4  จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก                   6     โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ      5.82 

 4)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
                   ในภาพรวม   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ดังนี ้
  พอใจมาก                   45.71 % 
  พอใจ   51.43 % 
  ไม่พอใจ       2.86 % 
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 5)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
      ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ดังนี้    (คะแนนเต็ม  10) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    คะแนนความพึงพอใจ   8.44 

 ยุทธศาสตร์ที่  2    การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    คะแนนความพึงพอใจ   8.59 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  3    การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
    คะแนนความพึงพอใจ   8.58 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  4    การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 
    คะแนนความพึงพอใจ   8.58 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  5    การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    คะแนนความพึงพอใจ   8.42 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  6    การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
    คะแนนความพึงพอใจ   8.53 
 
 

สรุป   ประชาชนต าบลหัวเขา    มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

  ล าดับที่  1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ล าดับที่  2  ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว 

  ล าดับที่  3  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ 
                          ประชาชน 

  ล าดับที่  4  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของ 
                                                         ประชาชน 

  ล าดับที่  5  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
    ได้มาตรฐาน 

  ล าดับที่  6  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ                       (   )    ชาย               (   )    หญิง 

2.  อายุ                       (   )    ต่ ากว่า  20  ป ี (   )    20 -  30 ปี                 (   )     31- 40  ปี 
                                (   )    41 -  50  ป ี    (   )    51 -  60  ปี                (   )     มากกว่า   60   ปี 

3.  การศึกษา               (   )     ประถมศึกษา     (   )    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (   )      อนุปริญญาตรี  
                                (   )      ปริญญาตรี      (   )    สูงกว่าปริญญาตรี            (   )      อื่น ๆ(ระบุ)……………… 

4.  อาชีพหลัก               (   )      รับราชการ      (   )    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ          (   )      ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
                                (   )       รับจ้าง          (   )    นักเรียนนักศึกษา            (   )      เกษตรกร 
                                (   )       อื่น ๆ  (ระบุ)...........................................................................  
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ      ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

   

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

   

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

   

ภาพรวม 
 

   

 
 
 



 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
     ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์      โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

     สว่นที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
     1.  เพศ                    (    )    ชาย                  (   )    หญิง 
     2.  อายุ                    (   )    ต่ ากว่า  20   ป ี   (   )    20 -  30 ปี                (   )     31- 40  ป ี
                                   (   )    41 -  50  ป ี      (   )    51 -  60  ป ี              (   )     มากกว่า   60   ปี 
     3.  การศึกษา             (   )     ประถมศึกษา       (   )    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   )      อนุปริญญาตรี 
                                   (   )      ปริญญาตรี         (   )    สูงกว่าปริญญาตรี          (   )   อ่ืน ๆ (ระบุ).............. 
     4.  อาชีพหลัก             (   )      รับราชการ         (   )    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ        (   )    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
                                   (   )       รับจ้าง             (   )    นักเรียนนักศึกษา          (   )      เกษตรกร 
                                   (   )       อ่ืน ๆ  (ระบุ)...........................................................................  
 
     สว่นที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน     โดยให้ คะแนนเต็ม   10    ท่านจะให้
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

      1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
 

 

     2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

     3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
 

 

     4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

     5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

     6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
 

 

     7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

     8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 



 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
     ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์      โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
     สว่นที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
     1.  เพศ                    (    )    ชาย                  (   )    หญิง 

     2.  อายุ                    (   )    ต่ ากว่า  20   ป ี   (   )    20 -  30 ปี                (   )     31- 40  ป ี
                                   (   )    41 -  50  ป ี      (   )    51 -  60  ป ี              (   )     มากกว่า   60   ปี 

     3.  การศึกษา             (   )     ประถมศึกษา       (   )    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   )      อนุปริญญาตรี 
                                   (   )      ปริญญาตรี         (   )    สูงกว่าปริญญาตรี          (   )   อ่ืน ๆ (ระบุ).............. 

     4.  อาชีพหลัก             (   )      รับราชการ         (   )    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ        (   )    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
                                   (   )       รับจ้าง             (   )    นักเรียนนักศึกษา          (   )      เกษตรกร 
                                   (   )       อ่ืน ๆ  (ระบุ)...........................................................................  
 

  ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  การยกระดับ   
คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยให้ คะแนนเต็ม   10    ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

      1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

     2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

     3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
     4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

     5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

     6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  

     7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

     8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 



แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
     ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์      โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
     สว่นที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

     1.  เพศ                    (    )    ชาย                  (   )    หญิง 

     2.  อายุ                    (   )    ต่ ากว่า  20   ป ี   (   )    20 -  30 ปี                (   )     31 - 40  ป ี
                                   (   )    41 -  50  ป ี      (   )    51 -  60  ป ี              (   )     มากกว่า   60   ปี 

     3.  การศึกษา             (   )     ประถมศึกษา       (   )    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   )      อนุปริญญาตรี 
                                   (   )      ปริญญาตรี         (   )    สูงกว่าปริญญาตรี          (   )   อ่ืน ๆ (ระบุ).............. 

     4.  อาชีพหลัก             (   )      รับราชการ         (   )    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ        (   )    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
                                   (   )       รับจ้าง             (   )    นักเรียนนักศึกษา          (   )      เกษตรกร 
                                   (   )       อ่ืน ๆ  (ระบุ)...........................................................................  
 
     สว่นที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  การขยายโอกาส
และคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  โดยให้ คะแนนเต็ม   10    ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

       1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

     2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

     3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
     4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

     5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

     6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  

     7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

     8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 



แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
     ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์      โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     สว่นที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

     1.  เพศ                    (    )    ชาย                  (   )    หญิง 

     2.  อายุ                    (   )    ต่ ากว่า  20   ป ี   (   )    20 -  30 ปี                (   )     31 - 40  ป ี
                                   (   )    41 -  50  ป ี      (   )    51 -  60  ป ี              (   )     มากกว่า   60   ปี 

     3.  การศึกษา             (   )     ประถมศึกษา       (   )    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   )    อนุปริญญาตรี 
                                   (   )      ปริญญาตรี         (   )    สูงกว่าปริญญาตรี          (   )   อ่ืน ๆ (ระบุ).............. 

     4.  อาชีพหลัก             (   )      รับราชการ         (   )    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ        (   )    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
                                   (   )       รับจ้าง             (   )    นักเรียน/นักศึกษา         (   )     เกษตรกร 
                                   (   )       อ่ืน ๆ  (ระบุ)...........................................................................  
 
     สว่นที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  การส่งเสริมงาน
ประเพณี  วัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

      1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

     2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

     3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
     4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

     5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

     6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  

     7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

     8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 



แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
     ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์      โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     สว่นที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

     1.  เพศ                    (    )    ชาย                  (   )    หญิง 

     2.  อายุ                    (   )    ต่ ากว่า  20   ป ี   (   )    20 -  30 ปี                (   )     31 - 40  ป ี
                                   (   )    41 -  50  ป ี      (   )    51 -  60  ป ี              (   )     มากกว่า   60   ปี 

     3.  การศึกษา             (   )     ประถมศึกษา       (   )    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   )    อนุปริญญาตรี 
                                   (   )      ปริญญาตรี         (   )    สูงกว่าปริญญาตรี          (   )   อ่ืน ๆ (ระบุ).............. 

     4.  อาชีพหลัก             (   )      รับราชการ         (   )    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ        (   )    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
                                   (   )       รับจ้าง             (   )    นักเรียน/นักศึกษา         (   )     เกษตรกร 
                                   (   )       อ่ืน ๆ  (ระบุ)...........................................................................  
 
     สว่นที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  การส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

      1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

     2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

     3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
     4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

     5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

     6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  

     7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

     8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 



แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
     ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์      โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     สว่นที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

     1.  เพศ                    (    )    ชาย                  (   )    หญิง 

     2.  อายุ                    (   )    ต่ ากว่า  20   ป ี   (   )    20 -  30 ปี                (   )     31- 40  ป ี
                                   (   )    41 -  50  ป ี      (   )    51 -  60  ป ี              (   )     มากกว่า   60   ปี 

     3.  การศึกษา             (   )     ประถมศึกษา       (   )    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   )      อนุปริญญาตรี 
                                   (   )      ปริญญาตรี         (   )    สูงกว่าปริญญาตรี          (   )   อ่ืน ๆ (ระบุ).............. 

     4.  อาชีพหลัก             (   )      รับราชการ         (   )    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ        (   )    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
                                   (   )       รับจ้าง             (   )    นักเรียนนักศึกษา          (   )      เกษตรกร 
                                   (   )       อ่ืน ๆ  (ระบุ).......................................................................... . 
 
     สว่นที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  โดยให้ คะแนนเต็ม   10    ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 

     1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

     2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

     3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
     4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

     5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ  

     6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา  

     7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

     8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 


