
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 

 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ  
รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย     
จึงขอประกาศรายงาผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ดังนี้ 
  ๑.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา        
มีระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 

2. พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุม 

ทั่วถึงพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจ และการพาณิชย์ จัดหาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และการพัฒนารายได้ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) พัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรชุมชน และพัฒนาความม่ันคงในการดํารงชีวิต 

4) พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและ        
การเรียนรู้ภาคประชาชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสิรมสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

5) พัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป   
และการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และบริหารจัดการในการปฏิบัติราชการ 
 
                  /3. ยุทธศาสตร์ ... 
  



หน้าที่ 2 
 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
  3) การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งของชุมชน 
  4) การพัมนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการที่ดี 
  4. การวางแผน องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมผู้นําหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2562 โดยกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
จํานวน 230 โครงการ งบประมาณ 202,150,200 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี 2565 

จ านวน (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 131 175,937,000 

2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 27 6,037,500 

3. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 27 9,648,700 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 5,050,000 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 26 5,477,000 

รวม 230 202,150,200 

 
  5. การจัดท างบประมาณ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ                  
จํานวน 91 โครงการ งบประมาณ 25,930,200 บาท จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 
           /ยุทธศาสตร์ ... 
 



หน้าที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 5,892,000 

2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 22 1,502,500 

3. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเข้มแข็งชุมชน 17 12,153,000 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 2,292,265 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการบริการที่ดี 20 4,090,435 

รวม 91 25,930,200 
 

6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) ดังรายละเอียดแนบท้าย   
   ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย   ทราบเพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีระยะต่อไป 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕65 
    
 
 
 
 

               (นายวิทยา  ชิวค้า) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
 
หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยทั้ง 5 ด้าน ที่ตั้งไว้ไม่เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานและเป้าหมาย โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 - 5 การจัดอบรมหรือจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่
สามารถดําเนินการได้ ตามประกาศจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นครปฐมให้งดหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา การอบรมท่ีไม่จําเป็นเร่งด่วน  
  ทําให้การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ไม่สามารถดําเนินการได้ สําหรับโครงการ/กิจกรรม    
ที่ดําเนินการเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ และองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย         
ได้ดําเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมโรคติดต่อไว้รัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ส่วนโครงการ/กิจกรรม การ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อบต.บางเตยได้พยายามดําเนินการให้ได้มากท่ีสุดภายใต้
สถานการณ์โรคระบาดฯ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวตําบลบางเตย



 เอกสารแนบท้าย 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


