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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดำเนินการ และให้ “การประเมินผล”  เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง  โดยผลจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และเป็นส่ิงบ่งช้ีว่า
แผนงานท่ีกำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่   ซึ่งหากไม่มีระบบ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนา และในทางตรงกันข้าม หากมีระบบ
ติดตามประเมินผลท่ีดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  สามารถสร้างระบบเพื่อท่ีจะนำไปสู่
การปรับปรุง แก้ไข  เชิงการบริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  โดยให้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 256๓  ในรอบเดือนตุลาคม 25๖๒ ถึง กันยายน 256๓  โดยใช้
รูปแบบการใช้การวิเคราะห์  และใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ แบบท่ี 10  
แบบการประเมินตนเอง  โดยมีเนื้อหาท่ีสำคัญในการประเมิน คือ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงาน  ในภาพรวมและในแต่
ละยุทธศาสตร์  และแต่ละโครงการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ
ผู้บริหารตำบลพรมสวรรค์ พนักงานเจ้าหน้าท่ี   ในการสร้างระบบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขเชิงการบริหารแผน 
และเป็นข้อมูลเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบต่อไป 

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

      
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       หน้า 

-  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล      1 
-  ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล      1 
-  แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     1 
-  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน      ๒ 
-  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล      ๒ 
-  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล              ๒-3 
-  วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา                4-5 
-  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.                6 
 -  แบบท่ี  1     แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น    

  -  แบบท่ี  2     แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่             

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          7-16 

- ยุทธศาสตร์ท่ี  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
          - ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          - ยุทธศาสตร์ท่ี  3   การพัฒนาด้านการศึกษา 
          - ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
          - ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
          - ยุทธศาสตร์ท่ี  6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

การวัดผลคุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน                 17 
แบบติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน         ๑๘-๒๐ 
การติดตามและประเมินโครงการของแผนพัฒนาท้องถ่ิน            ๒๑-๒๕ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                                     25-26 
 
ภาคผนวก           
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ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ   
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบครอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั ่น  รอโอกาสที่จะ
ดำเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื ่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร ่งรีบ
ดำเนินการ    สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์   ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 
               อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถ
นำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้  การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและ
การตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเท่ียงตรงเช่ือถือได้ 
ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือในปัจจุบันเรียกว่า         “ 
แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้โดยจะปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์  โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “ หน่วยติดตามและประเมินผล ”หรือ  
M&E  Unit  (Monitoring  And  Evaluation  Unit)  ซึ่งได้แก่  “ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ” ท่ีจะเป็นศูนย์กลาง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล  รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น “ ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ” (Early  Warning   
System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใด  การดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  เพื่อประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต 
 แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  ข้อ 28  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานท่ีเห็นสมควร 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้ 

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ 

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่ 

๓. เป็นหลักฐานพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีกำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
๒. เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์และ

แก้ไขได้ตรงปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
๓. เพื่อเป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก 
 (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน 
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๔. หัวหน้าส่วนราชการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรรมการอีกหนึง่คน
ทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้ 
 
 



-๓- 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑  
 ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
กำหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการ  และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

ขั้นตอนที่ ๒ 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี 

กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 ขั้นตอนที่ ๓ 
 รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 

  “ พรมสวรรค์พัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล   มีคุณภาพ   และยั่งยืน ”  

   2.  พันธกิจ         
  1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน           
  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  3. สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  4. ส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  5. ฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
  6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       

  3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

            ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
            ยุทธศาสตร์ท่ี  3   การพัฒนาด้านการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  6   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

4. แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๑.๑   แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ร่องระบายน้ำ 

       ๑.๒  แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า ติดต้ังและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

        ๑.๓  แนวทางการพัฒนาด้านขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรท่ีพอเพียง 
๑.๔  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร และบริหารกิจกรรม

ภายในสำนักงาน 
 

 

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ๒.๑   แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 

       ๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ให้กับประชาชน 

        ๒.๓  แนวทางส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร 
 

๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
        ๓.๑   แนวทางการพัฒนาด้านเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร 
        ๓.๒  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
        ๓.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 
 



-๕- 
 

๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
        ๔.๑   แนวทางการพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากร 
        ๔.๒  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน และรักษา ทรัพยากรฯ 
       ๔.๓  แนวทางการพัฒนาด้านจัดระบบบำบัดน้ำเสีย 
       ๔.๔  แนวทางการพัฒนาด้านบำบัดและกำจัดขยะ 
 

๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
       ๕.๑   แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
        ๕.๒  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
       ๕.๓  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนากฬีา 
       ๕.๔  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
       ๕.๕  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      ๕.๖  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

๖.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        ๖.๑   แนวทางการพัฒนาด้านการจัดฝึกอบรมคณะผู้บริหารสมาชิก/พนักงานส่วนตำบล 

       ๖.๒   แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบริหารงานให้มีการบริหารงานจัดการบ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 

        ๖.๓   แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
        ๖.๔   แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

5. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ มี
อำนาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ 1 

 

 

-๖- 
  
 

  
                      การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
คำช้ีแจง: แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 
การ 

ดำเนินงาน 
การ 

ดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมำ่เสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถ่ินมาจดัทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน   
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ

ท้องถ่ิน 
  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 



-๗- 
แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คำช้ีแจง:  แบบท่ี2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี          
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 1 ปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

        1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
        2. รายงานผลการดำเนินงาน     ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
       3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ รวม 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

63 36,198,500 102 135,914,000 86 136,407,300 76 126,320,000 76 122,800,000 403 549,734,800 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

19 1,015,000 22 1,890,000 21 1,415,000 20 1,215,000 20 1,215,000 102 6,750,000 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

18 4,050,000 18 4,050,000 20 4,120,000 20 4,120,000 20 4,120,000 96 20,460,000 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 12 490,000 60 2,450,000 

5.  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

88 9,783,198 110 10,047,698 115 10,433,138 114 10,333,138 114 10,333,138 541 50,930,310 

6.  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

9 1,420,000 9 1,670,000 12 2,060,000 12 2,060,000 12 2,060,000 54 9,270,000 

รวม 209 52,956,698 273 154,061,698 266 154,925,438 254 144,538,138 254 141,018,138 
 

1,256 647,500,110 
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                      ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ
ตามแผนดำเนินงาน  

งบประมาณตาม
แผนดำเนินงาน 

จำนวนโครงการท่ีเสร็จ 
จำนวนโครงการ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 15,278,240 42 144.83 7,608,965 49.80 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 1 100 25,000 100 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 11 3,120,800 8 72.72 2,020,130 64.73 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 1 20,000 1 100 8,000 40 
5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 48 9,100,500 10 20.83 7,521,034 82.64 
6.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 12 1,378,050 1 8.33 23,300 1.69 

รวม 101 28,897,590 63 62.38 17,206,429 59.54 
 

  4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และ ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการท่ีเสร็จ จำนวนโครง 

การที่อยู่ใน
ระหว่างการ
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จำนวน
โครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ท้ังหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 48.84 - - - - - - - - 42 48.84 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 4.76 - - - - - - - - 1 4.76 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 8 40 - - - - - - - - 8 40 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 1 8.33 - - - - - - - - 1 8.33 
5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม              และ
คุณภาพชีวิต 

10 8.70 - - - - - - - - 10 8.70 

6.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง         การบริหาร 1 8.33 - - - - - - - - 1 8.33 
รวม 63 23.68 - - - - - - - - 64 24.06 

          สรุปโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖๖ โครงการ โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๘  
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4.1 สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และท่ีเพิ่มเติม แก้ไข  เปล่ียนแปลง และแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ 256๓ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลาดำเนินการ) 

การ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

1.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

1. โครงการก่อสร้างป้ายแนวเขต องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
ประจำบ้านนาสีใส จำนวน 1 ชุด 

เม-ย.63 - มิ.ย.63 เม.ย.63 16,000 14,900 1,100 

2. โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางภายในเขตเส้นทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพรมสวรรค์ จำนวน 5 จุด 

เม-ย.63 - มิ.ย.63 ส.ค.63 94,000 94,000 00.00 

3. โครงการจ้างเหมาติดต้ังกระจกโค้งจราจร ขนาด 22 นิ้ว พร้อมเสา จำนวน 
10 จุด 

ก.พ.63 ก.พ.63 53,000 49,500 3,500 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 2 เม-ย.63 - มิ.ย.63 ก.ค.63 90,000 83,000 7,000 
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขสำราญ หมู่ท่ี 9 เม-ย.63 - มิ.ย.63 ก.ค.63 150,000 141,000 9,000 
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำแดง หมู่ท่ี 11 เม-ย.63 - มิ.ย.63 ก.ค.63 100,000 94,000 6,000 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิ่งหาย หมู่ท่ี 4 เม-ย.63 - มิ.ย.63 ส.ค.63 100,000 93,000 7,000 
8. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ำแดง หมู่ท่ี 11 เม-ย.63 - มิ.ย.63 ส.ค.63 194,000 182,000 12,000 
9. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5 ส.ค.63 ส.ค.63 229,000 213,000 16,000 
10.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อ คสล.ขนาด ศก.0.40เมตร ครึ่งซีก 
บ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 6 

เม-ย.63 - มิ.ย.63 ธ.ค.62 106,000 99,000 7,000 

11.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อ คสล.ขนาด ศก.0.40เมตร ครึ่งซีก 
บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 2 

เม-ย.63 - มิ.ย.63 เม.ย.63 85,000 79,000 6,000 

12.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อ คสล.ขนาด ศก.0.40เมตร ครึ่งซีก 
บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 5 

เม-ย.63 - มิ.ย.63 ธ.ค.62 200,000 186,000 14,000 

13.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบท่อ คสล.ขนาด ศก.0.40เมตร ครึ่งซีก 
บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 8 

เม-ย.63 - มิ.ย.63 เม.ย.63 200,000 177,726.07 22,273.93 

14. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรถนนลูกรัง บ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 6 เม-ย.63 -มิ.ย.63 มิ.ย.63 94,000 85,000 9,000 



-๑๐- 

 

ยุทธศาสตร์  
โครงการ 

แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลาดำเนินการ) 

การ
ดำเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

1.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

15. โครงการจ้างเหมารื้อและทำความสะอาดส่ิงปฏิกูลในร่องระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านสมสนุก หมู่ท่ี 10 

เม-ย.63 -มิ.ย.63 มิ.ย.63 31,000 31,000 00.00 

16. โครงการบูรณซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล,
หนองน้ำแดง หมู่ท่ี 6,11 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  

เม.ย.63 เม.ย.63 69,000 64,000 5,000 

17. โครงการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจรถนนกรีตเสริมเหล็ก(โดยวิธีเททับทาง
เดิม)บ้านสมสนุก หมู่ท่ี 10 

เม-ย.63 - มิ.ย.63 ส.ค.63 169,000 161,000 8,000 

18. โครงการบูรณะซ่อมแซมผิวทางเดิม ถนนดินเดิม โดยวิธีเสริมผิวลูกรัง
ทับทางเดิมบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 2 

ส.ค.63 ส.ค.63 48,000 47,000 1,000 

19. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรม
สวรรค์ หมู่ท่ี 7 บ้านวารีสวัสด์ิ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

ส.ค.63 ส.ค.63 84,000 79,000 5,000 

20. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสถานีรับน้ำสำหรับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ของอบต.พรมสวรรค์ 

ม.ค.63-ก.ย.63 มี.ค.63 39,500 38,000 1,500 

21. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพรม
สวรรค์ 

ต.ค.62-ก.ย.63 พ.ค.63 77,000 72,000 5,000 

22.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ลอดข้ามทางเดิม(ถนนลาดยางเดิม)
บ้านนาสีนวล หมู่ท่ี 6 ตำบลพรมสวรรค์ กว้าง 1 เมตร ยาว 7 เมตร  

พ.ค.63 พ.ค.63 11,000 11,000 00.00 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ      
 ๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 มิ.ย.-ส.ค.63 ก.ย.63 46,000 45,955.03 44.97 
 ๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 5 มิ.ย.-ส.ค.63 ก.ย.63 97,900 97,832.64 67.36 
 ๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านวารีสวัสด์ิ หมู่ท่ี 7 

(โอนเพิ่ม2,540) 
มิ.ย.-ส.ค.63 ก.ย.63 202,540 202,532.35 7.65 

 4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ท่ี 2 มิ.ย.-ส.ค.63 ก.ย.63 25,000 24,813.73 186.27 



-๑๑- 
 

ยุทธศาสตร์  
โครงการ 

แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลา

ดำเนินการ) 

การ
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

1.
ยุทธศาสต
ร์ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 

 

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านสุขสำราญ หมู่ท่ี 9 
(โอนเพิ่ม2,100) 

มิ.ย.-ส.ค.63 ก.ย.63 52,100 
 

52,066.22 33.78 

6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านนาสีใส หมู่ท่ี 3 มิ.ย.-ส.ค.63 ก.ย.63 200,000 173,316 26,684 
7.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บ้านพรมสวรรค์ หมู่ท่ี 1 มิ.ย.-ส.ค.63 ก.ย.63 200,000 139,317.77 60,682.23 
8.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บ้านหนองหิ่งหาย หมู่ท่ี 4 มิ.ย.-ส.ค.63 ส.ค.63 100,000 93,505.12 6,494.88 
      
จ่ายขาดเงินสะสม      
๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ีอม ชนิด๓ ช่องทางพร้อมหูช้าง หมู่ท่ี๙ บ้านสุขสำราญ  พ.ย.๖๒-เม.ย.63 ก.พ.63 425,000 425,000 00.00 
2.โครงการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เสริมผิว)ภายใน  
หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองหิ่งหาย 

พ.ย.๖๒-เม.ย.63 พ.ย.62 499,000 499,000 00.00 

๓.โครงการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิว) ภายใน  
หมู่ท่ี ๓ บ้านนาสีใส 

พ.ย.๖๒-เม.ย.63 พ.ย.62 495,000 495,000 00.00 

๔.โครงการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวล,หนองน้ำ
แดง หมู่ท่ี 6,11    ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

พ.ย.๖๒-เม.ย.63 พ.ย. ๖๒ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๖๗,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 

๕. โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 8  พ.ย.๖๒-เม.ย.63 พ.ย. ๖๒ 499,000 ๔๖๖,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 
๖.โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนกลาง(สาธารณะประโยชน์)หมู่ท่ี 7 บ้านวารีสวัสด์ิ พ.ย.๖๒-เม.ย.63 พ.ย. ๖๒ ๔๙๗,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
สำรองจ่าย      
1.โครงการจ้างเหมาปรับปรุง และซ่อมแซมคันคูดินกั้นน้ำฝายน้ำล้น 
ลำห้วยยาง บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 5 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

เม.ย.63 เม.ย.63 322,000 91,500 230,500 

2.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางน้ำไหล และซ่อมแซมคันคูดินรอบฝายเก็บน้ำลำห้วย
ใหญ่ บ้านนาสีใส หมู่ท่ี ๓ ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 

เม.ย.63 เม.ย.63 322,000 110,000 212,000 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลา

ดำเนินการ) 

การ
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

1.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      

1.โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนบน หมู่ท่ี 1 บ้านพรมสวรรค์ ตำบลพรม
สวรรค์ กว้าง 50 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 2 เมตร 

ส.ค.63 ส.ค.63 750,000 333,000 417,000 
  

2.โครงการขุดลอกหนองตานาค หมู่ท่ี 7 บ้านวารีสวัสด์ิ ตำบลพรมสวรรค์ 
กว้าง 80 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 2 เมตร 

ส.ค.63 ส.ค.63 832,000 397,000 435,000 

3.โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนล่าง หมู่ท่ี 9 บ้านสุขสำราญ ตำบลพรม
สวรรค์ กว้าง 40 เมตร ยาว 550 เมตร ลึก 1.10 เมตร 

ก.ย.63 ก.ย.63 1,000,000 439,000 561,000 

4.โครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ท่ี 5 บ้านหนองผือ ตำบลพรมสวรรค์ กว้าง 
15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร 

ส.ค.63 ส.ค.63 467,200 467,000 200 

รวมทั้งส้ิน 9,770,240 7,608,965 2,161,275 

ยุทธศาสตร์ โครงการ แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลา

ดำเนินการ) 

การ
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

2.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลพรม
สวรรค์ 

ก.พ.63-เม.ย.63 มี.ค.63 25,000 25,000 ๐.๐๐ 

รวมทั้งส้ิน 25,000 25,000 0.00 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลาดำเนินการ) 

การดำเนินการ งบประมาณที่ต้ัง
ไว ้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

3.
ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

 

1.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 

ม.ค.63 ม.ค.63 50,000 50,000 0.00 

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานการศึกษา 
(ศพด.พรมสวรรค์) 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 220,600 211,470 9,130 

3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานการศึกษา 
(ศพด.บ้านหนองหิ่งหาย)  (โอนเพิ่ม3,480) 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 210,880 210,880 0.00 

4. โครงการแข่งขันกีฬาตำบลพรมสวรรค์ต้านภัยยาเสพติด 
 

ม.ค.63-มี.ค.63 มี.ค.63 80,000 80,000 0.00 

5.อุดหนุนกิจการอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 184,000 172,080 11,920 

6.อุดหนุนกิจการอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านนาสีใส สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 536,000 494,060 65,940 

7.อุดหนุนกิจการอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์                
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 408,000 382,540 25,460 

8.อุดหนุนกิจการอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย               
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 440,000 419,100 20,900 

รวมทั้งส้ิน   2,129,480 2,020,130 133,350 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลา

ดำเนินการ) 

การดำเนินการ งบประมาณที่ต้ัง
ไว ้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

4.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ ส.ค.63 ส.ค.63 8,000 8,000 0.00 

รวมทั้งส้ิน   8,000 8,000 0.00 

ยุทธศาสตร์ โครงการ แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลา

ดำเนินการ) 

การดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

5.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 6,230,400 5,756,100 474,300 
2.เบ้ียยังชีพคนพิการ ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 1,555,200 1,300,000 255,200 
3.เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต.ค.62-ก.ย.63 ต.ค.62-ก.ย.63 42,000 36,000 6,000 
4.โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม. ผู้แทนภาคประชาชน และผู้นําชุมชน 
ในการควบคุมและป้องกันโรค 

ม.ค63 ม.ค.63 248,000 248,000 0.00 

5.โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร 

ก.พ.63-ก.ย.63 ส.ค.63 24,000 22,590 1,410 

6.อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต.ค.62-ก.ย.63 ธ.ค.62 10,000 10,000 0.00 

 7.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการด้านสาธารณสุขใน
พื้นท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพรมสวรรค์ 

ต.ค.62–ก.ย.63 ม.ค.63 100,000 100,000 0.00 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลา

ดำเนินการ) 

การดำเนินการ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว ้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

5.ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

สำรองจ่าย      

1.โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) (ซื้อ
วัสดุอุปกรณ์) 

มี.ค.63 มี.ค.63 20,781 20,450 331 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง (ซื้อวัสดุตามโครงการ) 

มี.ค.63 มี.ค.63 11,130 11,130 0.00 
 

3.ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบมาตรการป้องกัน
และลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

พ.ค.63 พ.ค.63 30,000 16,764 13,236 

รวมทั้งส้ิน 8,271,511 7,521,034 750,477 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
โครงการ 

แผนการดำเนินงาน 
(ช่วงเวลา
ดำเนินการ) 

การดำเนินการ งบประมาณที่ต้ัง
ไว ้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 

6.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านการเมือง และ

การบริหาร 

1. โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

ธ.ค.62 ธ.ค.62 23,300 23,300 0.00 
 

รวมทั้งส้ิน 23,300 23,300 0.00 
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5. การเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๓  เดือนตุลาคม 25๖๒ – เดือนกันยายน 256๓                              ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ งบปกต ิ เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวม 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,124,965 2.29 2,848,000 2.09 1,636,000 1.20 7,608,965 5.58 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 25,000 1.77 - - - - 25,000 1.77 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 2,020,130 49.03 - - - - 2,020,130 49.03 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 8,000 1.63 - - - - 8,000 1.63 
5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

7,521,034 72.09 - - - - 7,521,034 72.09 

6.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 23,300 1.13 - - - - 23,300 1.13 
รวม 12,722,429 8.21 2,848,000 2.09 1,636,000 1.20 17,206,429 11.11 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  6. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
      - รอบเดือนตุลาคม 25๖๒ ถึงเดือนกันยายน 256๓  จำนวน  ๔  โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนบน หมู่ท่ี 1 บ้านพรมสวรรค์ ตำบลพรมสวรรค์  
กว้าง 50 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก 2 เมตร  งบประมาณ 750,000  บาท 

2.โครงการขุดลอกหนองตานาค หมู่ท่ี 7 บ้านวารีสวัสด์ิ ตำบลพรมสวรรค์  
กว้าง 80 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 2 เมตร   งบประมาณ  832,000 บาท 

3.โครงการขุดลอกลำห้วยแล้งตอนล่าง หมู่ท่ี 9 บ้านสุขสำราญ ตำบลพรมสวรรค์  
กว้าง 40 เมตร ยาว 550 เมตร ลึก 1.10 เมตร  งบประมาณ 1,000,000  บาท 

4.โครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ท่ี 5 บ้านหนองผือ  ตำบลพรมสวรรค์  กว้าง 15 เมตร 
ยาว 500 เมตร ลึก 2 เมตร  งบประมาณ  467,200 บาท 

 ส่วนที่ ๔  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตามและ
ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 28 ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางท่ี
กำหนดไว้ตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ
ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการประเมินมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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แบบติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ อบต.พรมสวรรค์ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๕ 
     ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ 
     ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ 
     ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๕ 
     ๓.๕ กลยุทธ์ ๕ 
     ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ 
     ๓.๘ แผนงาน ๕ 
     ๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ 

รวม  ๑๐๐ 
 
 

แบบติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินของ อบต.พรมสวรรค์ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๒๐) (๒๐) 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ 

ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง  เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

(๓) (๓) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ 
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

      (3)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม  สงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

      (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม 
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

      (๕)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ 

(๒) (๒) 

      (๖) เกี่ยวกับการศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) (๒) 

      (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ต่อ) 

      (๘) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

      (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ (๒๐) (๑๙) 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง  ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

(๕) (๔) 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ 
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา  
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(๓) (๓) 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป  
เป็นต้น 

(๓) (๓) 

(๕) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis  ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓.ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ (๖๐) (๕๖) 
สอดคล้องกับสภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 
 
 
 
 

(๑๐) 

(๙) 
 
 
 
 
 

(๙) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๓.ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Posionning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 

 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
สอดคล้องกันยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐ 

 
(๑๐) 

 
(๙) 

วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องทำตามอำนาจ
หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะดำเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕) (๕) 

เป้าประสงค์ขอแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(๕) (๕) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕) (๔) 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  Thailand ๔.๐  แผนพัฒนาภาค /
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๕ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
     5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
     ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
     ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ 
     ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๕ 

     ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0  ๕ 
     ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ 
     ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ  

๕ 

      ๕.๙  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)   ๕ 
      ๕.๑๐ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ   ๕ 
      ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ๕ 
      ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis/Global Demand และ
Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อ
การพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 

๑๐ ๙ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏบิัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม              
งานต่าง ๆ คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้กำหนดไว้
เท่าไร จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการมีจำนวนเท่าไร 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงแวดล้อม (Impact) โครงการท่ี
ดำเนินการเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8 

๓. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏบิัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้วัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีนั้น ๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis /Demand (Demand 
Analysis/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ติดต่อกัน 
๒)วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 ๙ 

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ๖๐ ๕๔ 
     ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ    
     5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

๕ 5 

     ๕.๓ เป้าหมาย ( ผลผลิตของ
โครงการ)  ท่ีมีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีใหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕ ๕ 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑)ความมั่นคง (๒)การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การกสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

๕ ๕ 

     ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ  (๓) การลดความ
เหล่ือมล้ำทางสังคม (๔) การรับรองการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕ ๕ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
     ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value – Based Economy  
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก 
เช่น (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี การ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร  
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

๕ ๓ 

     ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึง่การขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด  
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

๕ ๕ 

     ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕ ๔ 

    ๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนงึถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (๓)ความมีประสิทธิผล (๔)ความ
เหล่ือมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (๕)
ความโปร่งใส 

๕ ๕ 

    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

๕ ๔ 

    ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPI)ท่ีสามารถวัดได้ ใช้บอก
ประสิทธิผล   ใช้บอกประสิทธิภาพได้ เช่นการกำหนด
ความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้น ส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

๕ ๔ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

     ๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(๑)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ
ความสำเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการดำเนินงานอยา่งชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

๕ ๔ 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๐ 
 
ส่วนที่ ๕   สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ มุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละ 

ด้าน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายและผลผลิตอย่างชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรม
มากท่ีสุด โครงการท่ีสามารถดำเนินการได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ในทางกลับกันโครงการท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไม่ได้แสดงถึงความล้มเหลวของการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ เนื่องจากโครงการท่ีไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เป็นผลมาจากความต้องการแก้ไขปัญหาของ
คนในท้องถิ่นนั้นมีมาก จึงทำให้กำหนดโครงการขึ้นได้มาก แต่งบประมาณท่ีมีกลับไม่เพียงพอต่อจำนวนโครงการ ซึง่
เป็นผลให้การพัฒนาเคล่ือนตัวได้ช้า แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาเกิดความล้มเหลว เพราะ
โครงการท่ีดำเนินได้สำเร็จยังสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะ
โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เช่นโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โครงการขุดลอก ซึ่งได้รับ
จัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรม
สวรรค์ ของคนในท้องถิ่นอยู่ในระดับดีก็ถือเป็นความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ซึ่งการกำหนดยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ยังมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในส่วน
ของการนำความต้องการของประชาชนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของโครงการ องค์การบรหิารส่วนตำบล
พรมสวรรค์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ท่ี
จะนำไปสู่การแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
      ๒.  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน     
   1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีต้ังในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เสร็จส้ินภายใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ  
   ๒. โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ควรมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ 
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   ๓. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพฒันาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้าน
พื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็น
สำคัญท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ให้มาก
ขึ้น ท้ังก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จส้ินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับ
รู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากข้ึน 
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