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  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญั ติ
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย จึงได้กําหนด
กลไลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี เพ่ือให้สามารถนําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา
ที่ปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ  
  2. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานเป็นระยะๆ นําไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  3. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป 
  4. เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้จากแผนการดําเนินงาน ทั้งในการด้านการบริหาร และการพัฒนา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเตยจึงขอรายงานผลการดําเนินการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย     
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินกงารตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดฯ
หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบ ในการด าเนินการขยายโครงการ/งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน/โครงการ/งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

                   /วัตถุประสงค์ ... 



หน้าที่ 2 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุปรสะงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการการยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด หัวหน้าหน่วยงาน ขององค์กรปกครงส่วน
ท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของ ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. กรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล/ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
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  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
  การติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่ม
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตาม
และประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด 
ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร             
ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต    
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติ พ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย              
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน    
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงาน  เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง    หรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
ก าหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 
             /1) การสัมภาษณ์ ... 



หน้าที่ 5 
  1. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นอาจการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป      
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ 
และ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง 
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  2. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 1) การสัง เกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต ร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Nonparticipant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. การส ารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความเห็น การรับรู้ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการ
ส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  4. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 

 
 
                   /4. เครื่องมือ ... 

* ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมกำร 
ติดตำมฯ 

ผู้บริหำร 
สภำท้องถิ่น 

ผู้บริหำร 

คณะกรรมกำร 
พัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผล 
กำรติดตำม 

และประเมินผลฯ 



หน้าที่ 6 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ  ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ    
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที      
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการมีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคากรในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ        
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วบงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่มเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม/งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
 
 
 
 
 
            /ส่วนที่ 2 การติดตาม ... 
   
 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตย เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 
  2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
      พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มี     
                      มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 
      พันธกิจที่ 2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
      พันธกิจที่ 3 การพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัย 
      พันธกิจที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนารายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
      พันธกิจที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      พันธกิจที่ 6 พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
      พันธกิจที่ 7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
      พันธกิจที่ 8 พัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
      พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดี 
      พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)     
            และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  3) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
      แนวทางท่ี 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปาการ อย่างทั่วถึง 
      แนวทางท่ี 2 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
      แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
      แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนารายได้ 
      แนวทางท่ี 5 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางท่ี 6 ส่งเสริม สนับสนุน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
                   /แนวทางท่ี 7 ... 



หน้าที่ 8 
      แนวทางท่ี 7 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
      แนวทางท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรชุมชน และพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
      แนวทางท่ี 9 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ภาคประชาชน 
      แนวทางท่ี 10 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม สนับสนุน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
      แนวทางท่ี 11 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      แนวทางท่ี 12 การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และการบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ 
  4) วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
      “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา      
      มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง (ตั้งงบ) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างทั่วถึง 191 226,665,300 25 7,032,000 
2) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การสาธารณสุข 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
และอนามัย 

28 6,277,500 25 5,667,500 2) ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนารายได ้
3) พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาด้าน 
ความปลอดภัย
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1) ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ 

27 9,698,700 25 12,068,700 
2) ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิอย่างต่อเนื่อง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนและพัฒนา 
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

4. การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศกึษาและการ
เรียนรูภ้าคประชาชน 

19 5,050,000 13 3,561,600 
2) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่งเสริมสนับสนุนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณ ี

5. การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
และการบริการทีด่ ี
 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการบรหิารงานท่ัวไปและการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

28 6,577,000 23 6,073,270 
2) การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และการ
บริหารจดัการในการปฏิบตัิราชการ 

รวม 293 254,268,500 111 34,403,070 
 

            /2. การติดตามและ ... 



หน้าที่ 9 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ด าเนินการจริง 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
28 14,027,768 แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
2. การพัฒนาด้าน 
คุณภาพชีวิตและ
การสาธารณสุข 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 

7 3,074,330 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดั 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 
แผนงานงบกลาง กองสาธาณสุข 

3. การพัฒนาด้าน 
ความปลอดภัย
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลดั 

4 9,305,350 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดั 
แผนงานงบกลาง ส านักปลดั 

4. การพัฒนาด้าน 
การศึกษาศาสนาฯ 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
6 1,863,967 

แผนงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา 
5. การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ 
และการบริการที่ดี 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 

10 3,125,610 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลดั 
แผนงานงบกลาง กองคลัง 

รวมท้ังสิ้น 55 31,397,025 

 
 สรุป โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) มีจ านวนทั้งสิ้น 293 
โครงการ เป็นงบประมาณ 254,268,500 บาท ด าเนินการโดยการน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 111 โครงการ เป็นงบประมาณ 34,403,070 บาท               
คิดเป็นร้อยละ 37.89 ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ สามารถด าเนินการจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณฯ และการ
จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 55 โครงการ เป็นงบประมาณ 31,397,025 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.55 ของจ านวน
โครงการที่ตั้งไว้ และคิดเป็นร้อยละ 91.27 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 
         /ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ … 



ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 90 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 46 71 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8 52 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 5 32.5 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 7 45.5 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4 26 
3.5 กลยุทธ์ (5) 4 26 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 26 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 4 26 
3.8 แผนงาน (5) 3 19.5 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 3 19.5 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4 26 

รวม 100 76 76 

 
 1) พบว่า ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด  
18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 18 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวน
ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องมากที่สุด 
 2) พบว่า ประเด็นยุทธศาสาตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้คะแนนต่ าสูด 5 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 32.5 ของคะแนนในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 5 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีจ านวนข้อมูลที่   
ไม่ครบถ้วนและอาจมีข้อผิดพลาด 
 
 
 
 
          /รายละเอียดการให้ ... 
  



หน้าที่ 11 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น  
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ คกก. 
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/   
ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 1 50 จ านวนข้อมูลมีจ านวน
ค่อนข้างน้อย 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1 50 จ านวนข้อมูลมีจ านวน
ค่อนข้างน้อย 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ป ระม ง ก ารป ศุ สั ต ว์  ก ารบ ริ ก าร  ก ารท่ อ งเที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด า เนิ นการประ ชุมประชาคมท้ อ งถิ่ น  โดย ใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

รวม 20 18 90  

 
            /2) การวิเคราะห์สภาวการณ์ ... 



หน้าที่ 12 
2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ คกก. 
ติดตามและประเมินผลแผน 

2 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบั งคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์         
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 50 จ านวนข้อมูลมีจ านวน
ค่อนข้างน้อย 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครวัเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1 50 จ านวนข้อมูลมีจ านวน
ค่อนข้างน้อย 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 50 จ านวนข้อมูลมีจ านวน
ค่อนข้างน้อย 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2563 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้ งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

1 1 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เช่น ผลที่ ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

1 1 100 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

รวม 15 12 80  

/3) ยุทธศาศาตร์ ... 
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3) ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ คกก. 
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0 

10 8 80 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด เช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

10 5 50 จ านวนข้อมูลมีจ านวน
ค่อนข้างน้อย 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอด 
คล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

10 7 70 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัด เจน  สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและศั กยภาพที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 80 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4 80 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 4 80 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

  

                     /3.8 แผนงาน ... 
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3) ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ คกก. 
ติดตามและประเมินผลแผน 

3 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชือ่มโยงดังกล่าว 

5 3 60 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5 3 60 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 80 จ านวนข้อมูลค่อนข้าง
สมบูรณ์ และถูกต้อง 

รวม 65 46 71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /2. ผลการพิจารณา ... 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 80 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 10 6 60 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 10 8 80 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 80 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 47 78 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 100 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4 80 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูการตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4 80 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (5) 3 60 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

(5) 3 60 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 3 60 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4 80 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 3 60 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4 80 
5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 100 

 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงคแ์ละผล
ที่คาดว่าจะได้รบั 

(5) 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 80 
รวม 100 77 77 

 
 1) พบว่า ประเด็นสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนน
ในประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 8 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการพัฒนาสามารถ
ด าเนินการได้ถึงร้อยละ 77 ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งงบประมาณ 
 2) ไม่พบประเด็นที่ได้คะแนนต่ าสุด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการติดตามและประเมินผลโครงการ มีประเด็น
พิจารณาที่มีความสอดคล้องและต้องด าเนินการอยู่แล้ว จึงมีคะแนนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 
 
 

           /รายละเอียดการให้คะแนน ... 
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รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น  
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ คกก. 
ติดตามและประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ     
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 80 มีการวิเคราะหต์าม
ปัจจัยและสถานการณ์
ครอบคลมุทุกด้าน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัต ิ 
ในเชิงปริมาณ 
การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ ไม่สามารถด าเนินการได้มี จ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 6 60 สามารถน าโครงการ/  
กิจกรรม ท่ีบรรจไุว้ใน
แผนพัฒนาฯ มา
ด าเนินการได้ปริมาณ
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว ้

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัต ิ 
ในเชิงคุณภาพ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ  ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้น  ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไมป่ระชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง  ๆมีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 8 80 การด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมต่างๆ  
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ
และพึงพอใจ 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 8 80 แผนงานท่ีก าหนดมี
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในมิติต่างๆ 

 

                                /5 โครงการพัฒนา ... 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ คกก. 
ติดตามและประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 47 78  

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไร 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4 80 วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของ
โครงการ 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายต้ องชัด เจน  สามารถระบุ จ านวน เท่ าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80 เป้าหมายชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนได ้

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 3 60 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
บางส่วนไม่ครอบคลมุ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ คกก. 
ติดตามและประเมินผลแผน 

5 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 3 60 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
บางส่วน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 60 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0 บางส่วน
ไม่ครอบคลุมทั้งหมด 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคลอ้งกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4 80 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

                                    /5.8 โครงการแก้ไข ... 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ 
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ คกก. 
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 3 60 โครงการด าเนินการ
ภายใต้พ้ืนฐานความ 
พอเพียงเป็นบางส่วน 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)      
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 4 80 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
เกือบครบถ้วน 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลือ่นไม่มากกว่าหรอืไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตัง้งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ  

5 5 100 การประมาณราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100 มีการก าหนดตัวช้ีวัดและ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับมี
ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เป็น 
ส่วนมาก 

 

          /ส่วนที่ 4 สรุปผล ... 



ส่วนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม   
  ในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล           
เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง          
(Self-assessment Model) รวมทั้งการใช้การติดตามจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปรียบเทยีบกับจ านวนโครงการที่น าไปปฏิบัติตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  ตาราง : การติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ (Quantity) 
จ ำนวนโครงกำรทีป่รำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (เฉพำะปี 2564) เปรียบเทยีบกับจ ำนวนโครงกำรทีน่ ำไปปฏิบตัิ (ตั้งงบประมำณ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ในแผนพัฒนา ต้ังงบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  191 25 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพฒันำด้ำนคุณภำพชีวิต และกำรสำธำรณสขุ 28 25 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพฒันำด้ำนควำมปลอดภัยและควำมเข้มแข็งของชุมชน 27 25 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 19 13 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริกำรที่ดี 28 23 

รวม 293 111 
 

ตารางท่ี 2  ตาราง : การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ (Quality) 
จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณทีน่ ำมำตั้งข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมยุทธศำสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณ 
ตั้งงบฯ ร้อยละ จ านวนงบ ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  25 8.54 7,032,000 2.77 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพฒันำด้ำนคุณภำพชีวิต และกำรสำธำรณสขุ 25 8.54 5,667,500 2.23 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและควำมเข้มแข็งของชุมชน 25 8.54 12,068,700 4.75 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 13 4.44 3,561,600 1.40 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริกำรที่ดี 23 7.85 6,073,270 2.39 

รวม 111 37.91 34,403,070 13.54 
 

หมายเหตุ 
- จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพำะปี พ.ศ. 2564)  
  จ ำนวน  293  โครงกำร 
- จ ำนวนงบประมำณที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพำะปี พ.ศ. 2564) 
  จ ำนวน 254,268,500 บำท 
 
                  /ตำรำงที่ 3 ... 



หน้ำที่ 21 
 

ตารางท่ี 3  ตาราง : การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ (Quality) 
จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณทีน่ ำมำด ำเนินกำรจริง (ตำมข้อบัญญัตฯ+จำ่ยขำดเงินสะสมฯ) จ ำแนกตำมยุทธศำสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณ 
ด าเนินการ ร้อยละ จ านวนงบ ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  28 25.23 14,027,768 40.78 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพฒันำด้ำนคุณภำพชีวิต และกำรสำธำรณสขุ 7 6.31 3,074,330 8.94 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยและควำมเข้มแข็งของชุมชน 4 3.61 9,305,350 27.05 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 6 5.41 1,863,967 5.42 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริกำรที่ดี 10 9.01 3,125,610 9.09 

รวม 55 49.57 31,397,025 91.27 
 

หมายเหตุ 
- จ ำนวนโครงกำรที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  จ ำนวน  111  โครงกำร 
- จ ำนวนงบประมำณที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  จ ำนวน 34,403,070 บำท 
 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  จำกกำรพัฒนำท้องถิ่น รวมทั้งกำรขยำยตัวของชุมชน กำรเพ่ิมขึ้นของสิ่งปลูกสร้ำง กำรก่อสร้ำง
อำคำรบ้ำนเรือนและหมู่บ้ำนจัดสรรต่ำงๆ ที่มีกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรระบำยน้ ำ กำรบ ำบัดน้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ รวมทั้งกำรเกิดปัญหำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ที่จะส่งผลกระทบตำมมำ ในอนำคต 
 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ควรมีกำรก ำหนดผังเมืองรวมของชุมชน หรือก ำหนดโซนพ้ืนที่ส ำหรับท ำกำรเกษตรหรือพ้ืนที่
ส ำหรับเป็นที่อยู่อำศัยหรือพ้ืนที่ส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือนและหมู่บ้ำนจัดสรรต่ำงๆ ในชุมชนให้ชัดเจน 
รวมทั้งควรมีกำรวำงระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ รวมทั้งระบบกำรระบำยน้ ำ กำรบ ำบัด น้ ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง
น้ ำธรรมชำติ และมีระบบกำรบริหำรกำรจัดเก็บและกำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
           
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

------------------------------------------------ 
   
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล     
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   

  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
จึงขอประกาศรายงาผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ดังนี้ 
 

  ๑.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา        

มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 
2. พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุม 

ทั่วถึงพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจ และการพาณิชย์ จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และการพัฒนารายได้ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) พัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชน และพัฒนาความม่ันคงในการด ารงชีวิต 

4) พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ภาคประชาชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสิรมสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

5) พัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์        
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
  3) การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน 
  4) การพัมนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 
  4. การวางแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)      
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 รวม 293 โครงการ งบประมาณ 254,268,500 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี 2564 
จ านวน (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 191 226,665,300 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 28 6,277,500 
3. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 27 9,698,700 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 5,050,000 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 28 6,577,000 

รวม 293 254,268,500 
 

  5. การจัดท างบประมาณ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ                 
จ านวน 111 โครงการ งบประมาณ 34,403,070 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 25 7,032,000 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 25 5,667,500 
3. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 25 12,068,700 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 13 3,561,600 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 23 6,073,270 

รวม 111 34,403,070 
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6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ และจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน รวม 55 โครงการ จ านวนเงิน 31,397,025 บาท 
สามารถแยกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 14,027,768 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 7 3,074,330 
3. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 4 9,305,350 
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 1,863,967 
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 10 3,125,610 

รวม 55 31,397,025 
 

  ทัง้นี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย   ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีระยะต่อไป 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 
    
 
 
 
 

               (นายวิทยา  ชิวค้า) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 


