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ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เปนดังนี ้
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

20 15.82 79.09 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 11.91 79.39 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 54.27 83.49 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 10 9.09 13.98 

 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  10 9.09 13.98 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 7.91 12.16 

 3.4 วิสัยทัศน  5 7.09 6.29 

 3.5 กลยุทธ   5 4.18 6.43 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 4.55 6.99 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  5 3.73 5.73 

 3.8 แผนงาน  5 3.82 5.87 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5 4.00 6.15 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3.82 5.87 

รวมคะแนน 100 82.00 80.65 
 
  1) พบวาประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร ไดคะแนนสูงสุด 54.27 จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน คิดเปน
รอยละ 83.49 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
            2) พบวาประเด็นที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ได
คะแนนต่ําสุด 15.82 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.09 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
    
 
        
 
 
 

ส่วนที ๓ 
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1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

 รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางจานในแตละประเด็นเปนดังนี ้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 

20 15.82 79.09 ควรนําเสนอขอมูลให เปน
ปจจุบันมากที่สุด 

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง
ของหมูบ าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.18 10.90 ควรนําเสนอขอมูลให เปน
ปจจุบันมากที่สุด 

1 .2  ขอมูล เกี่ ยวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ป ระชาก ร  แ ล ะช ว งอ ายุ แ ล ะจํ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.36 6.81 ควรนําเสนอขอมูลให เปน
ปจจุบันมากที่สุด 

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 1.36 6.81 ควรเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
สิ่งเสพติดใหมากขึ้น 

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 1.55 7.72 ควรนําเสนอขอมูลให เปน
ปจจุบันมากที่สุด 

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) 

2 1.82 9.09 ควรสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ 

1 .6 ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บศ าส น า ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา
ถิ่น สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 1.54 7.72 ควรสงเสริมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพ่ือจัดใหเปน
เมืองแหงการทองเท่ียว 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ขอมูลเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
น้ํ า ป า ไ ม ภู เ ข า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.82 9.09 ควรนําเสนอขอมูลให เปน
ปจจุบันมากที่สุด 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 1.45 7.27 ควรนําเสนอขอมูลให เปน
ปจจุบันมากที่สุดเนนความ
ละเอียดของขอมูลตามจริง 

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา 
ร วมตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วม รั บ
ประโยชน  รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการ
พัฒ นาท อ งถิ่ น ตามอํ าน าจหน า ท่ี ของ

องคการบริหารสวนตําบลบางจาน 

3 2.73 13.63 ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ
ใหมากกวาเดิม 
 

รวม 20 15.82 79.09  

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง สวนใหญลงขอมูลไดละเอียดพอสมควร และควรนําเสนอขอมูลใหเปนปจจุบันให
มากที่สุดจะเปนประโยชน  

     ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน 
ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ควรนําเสนอขอมูลใหเปนปจจุบัน 
               ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ควรเปดเผยขอมูลทางดานสิ่งเสพติดใหมากกวานี้ 
               ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ดี
พอสมควร 

              ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) ควรมีการสงเสริมกลุมอาชีพ แรงงานใหมากขึ้นกวาเดิม 
               ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆควรสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง ประเพณี
ตางๆเพ่ือเปนการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
               ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ําปาไมภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ดี
พอสมควร 
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               การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.ควรสํารวจให
มีความละเอียดมากกวานี้ 
               การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบรวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบาง
จานทําไดดีแตควรเพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากกวาเดิม 
 

1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 11.91 79.39  
 2 .1  การวิ เค ราะห ที่ ค รอบคลุ มความ

เช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร

องค การบริห ารส วนตํ าบลบางจาน 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความ
เช่ื อม โย งแผนยุท ธศาสตรช าติ  2 0  ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

2 1.45 9.69 มีความ เชื่ อม โยงกั นดี
มาก 

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการ
บังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
ทองถ่ิน 

1 0.91 6.06 สามารถวิเคราะหไดด ี

2 .3 การวิเคราะหทางสั งคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เปนตน 

2 1.82 12.12 ขอมูลเก่ียวกับยาเสพติดควร
มีความละเอียดมากกวานี ้

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดาน
รายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุม
อาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เปนอยูทั่วไป เปนตน 

2 1.36 9.09 เพ่ิมการสงเสริมอาชีพโดยใช
วัสดุในทองถ่ิน 

2.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ
หรือสิ่งที่ เกิด ข้ึน การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

2 1.82 12.12 ควรเพ่ิมการสรางนวัตกรรม
ใ ห ม ใ น ก า ร พั ฒ น า
สิ่งแวดลอม 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน
ได แก  S-Strength (จุ ด แข็ ง )W-Weakness 
(จุดอ อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 1.36 9.09 สามารถแยกไดเห็นชัด
เก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน 
ปญหา อุปสรรค 
 

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการนําเสนอปญหา 
คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของ
ปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ
แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหา 

2 1.36 9.09 แนวทางการแกไขปญหา
ยังไมชัดเจน 

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณ
ที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน 
ส รุ ป ส ถ าน การณ ก าร พั ฒ น า  ก ารตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไป
ปฏิบัติ ในเชิ งปริมาณ  และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิง
คุณภาพ 

2 0.91 6.06 ส รุ ป ผ ล ไ ด ล ะ เ อี ย ด
สามารถนํ า ไป กํ าหน ด
แ น วท า ง ใน ก า รแ ก ไข
ปญหาในอนาคตได 
 

2 .9  ผลที่ ได รับจากการดํ าเนิ น งานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน ผล
ที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนว
ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 0.91 6.06 แนวทางการแก ไขยังไม
คอยชัดเจน 

รวม 15 11.91 79.39  

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 
  การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลบางจานนโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
Thailand 4.0 มีความเชื่อมโยงกันดีมาก 
  การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช 
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถ่ิน สามารถวิเคราะหไดด ี
  การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ควรเพ่ิมขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติด



๑๑๓ 

 

  การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป ควรเพ่ิมการสงเสริมอาชีพโดย
ใชวัสดุในทองถ่ิน 
  การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ควรเพ่ิมการสรางนวัตกรรมใหมในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแกS-Strength(จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) อยูในเกณฑที่ดีมาก สามารถแยกไดเห็นชัดเก่ียวกับจุด
แข็ง จุดออน ปญหา อุปสรรค 
              สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของ
ปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหา แนวทางการแกไขปญหายังไมชัดเจน 
              สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ  การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิง
คุณภาพ สรุปผลไดละเอียดสามารถนําไปกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาในอนาคตได 
             ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 ผลท่ีไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบสรุปไดชัดเจน แตแนวทางการแกไขยังไมคอยชัดเจน 
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1.4 ยุทธศาสตร 
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65 54.27 83.49  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวน

ตําบลบางจาน สอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจาน และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9.09 13.98 มีความเช่ือมโยงสอดคลอง
กันดีมาก 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดสอดคลองและเชื่อมโยง
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ท องถิ่ น  และยุทธศาสตรจั งห วัด  และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  และ Thailand 4.0 

10 9.09 13.98 มีความเช่ือมโยงสอดคลอง
กันดีมาก 

3 .3  ยุทธศาสตร จั งหวัดสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand 4.0 

10 7.91 12.16 มีความเช่ือมโยงสอดคลอง
กันดีมาก 

3.4 วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ

ที่องคการบริหารสวนตําบลบางจาน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่

เปนลักษณะเฉพาะขององคการบรหิารสวน
ตําบลบางจานและสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถิ่น 

5 7.09 6.29 มีความเช่ือมโยงสอดคลอง
กันดีมาก 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธแสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลบางจานที่
จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงให
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5 4.18 6.43 มีความ ชัดเจนในสิ่ ง ท่ีจะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน 

3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมี
ความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่
จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.55 6.99 มี ค ว าม ส อ ด ค ล อ งแ ล ะ
สนับสนุนตอกลยุทธ ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจาน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

5 3.73 5.73 มีความมุงมั่นอันแนวแนใน
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

3.8 แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา
ในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจานที่มีความชัดเจน 
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกลาว 

5 3.82 5.87 มีความชัดเจน 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวมความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการ
พัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12  
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจาน 

5 4.00 6.15 มีความเชื่อมโยงกัน 

3.10 ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ 
เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการท่ีเปน
ชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทํ า
โครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

5 3.82 5.87 ถูกตองและครบถวน 

รวม 65 54.27 83.49  

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
      ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน มีความสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตําบลบางจาน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และThailand 4.0 เปนอยางดี สําหรับจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) มี
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบาง
จาน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร รวมถึงแผนงานหรือจุดมุงหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางจานท่ีมีความ
ชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว ดีพอสมควร ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปนชุด กลุม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิ่นสี่ป 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 2 
เมษายน 2561 เปนดังนี ้
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.09 100 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 7.82 78.18 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 7.82 78.18 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.27 82.72 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 54.00 81.81 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.00 80.00 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.27 85.45 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 4.36 87.27 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 3.91 78.18 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 3.91 78.18 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.00 80.00 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 3.91 78.18 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 3.91 78.18 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3.73 74.54 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.55 90.90 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5 4.27 85.45 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.27 85.45 
รวมคะแนน 100 54.00 78.18 

 
  1) พบวาประเด็น สรุปสถานการณการพัฒนา ไดคะแนนสูงสุด 9.09 คะแนน คิดเปนรอยละ 
100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
             2) พบวาประเด็น การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ไดคะแนนต่ําสุด 8.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 
78.18 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  3) พบวาความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการ ไดคะแนน 4.00  
คะแนน คิดเปนรอยละ 80.00 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนอง
ตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจานและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบางจานที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาน
แลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) พบวากําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการจากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการได
คะแนน 7.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.45 ของคะแนนที่มีมีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective)โครงการ
ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบวาการนําผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจานไดนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินใน ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การจายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้ง
จายใหม จํานวน 32 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.27 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 120 โครงการ แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) จํานวน 36 โครงการ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-
2564) แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) จํานวน 11 โครงการ จากโครงการทั้งหมด  
  6) พบวา โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป จากจํานวนโครงการทั้งหมด 
32 โครงการไดคะแนน 7.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.45 ของคะแนน  
                7 ) พบวา เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง จาก
จํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการไดคะแนน 3.91 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.18 ของคะแนน 
                8 ) พบวา โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 
โครงการไดคะแนน 4.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.00 ของคะแนน 
                9 ) พบวา โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด จากจํานวนโครงการท้ังหมด 32 โครงการได
คะแนน 3.91 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.18  ของคะแนน 
               10 ) พบวา โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการไดคะแนน 3.91  คะแนน คิดเปนรอย
ละ 78.18 ของคะแนน 
               11 ) พบวา งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากจํานวน
โครงการทั้งหมด 32 โครงการไดคะแนน 3.73  คะแนน คิดเปนรอยละ 74.54 ของคะแนน   
               12 ) พบวา มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ จากจํานวนโครงการ
ทั้งหมด 32 โครงการไดคะแนน 4.55 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.90 ของคะแนน 
               13 ) พบวา มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ จาก
จํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการไดคะแนน 4.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.45 ของคะแนน 
               14 ) พบวา ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 
โครงการไดคะแนน 4.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.45 ของคะแนน 
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบางจานในแตละประเด็นเปนดังนี ้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห 

SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ี
มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย
การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9.09 100 สามารถวิเคราะหกรอบการ
จัดทํายุทธศาสตรของอปท.
โด ย แ ย ก  SWOT ให เห็ น
อยางชัดเจน 

รวม 10 9.09 100  

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณการพัฒนา 

  สามารถวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของอปท.โดยแยก SWOT ใหเห็นอยางชัดเจน ในการ
กําหนดปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ควรวิเคราะหตามสถานการณปจจุบันในขณะนั้น 

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือ
นํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามที่
ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมี จํานวนเทาไหร สามารถ
อ ธิ บ า ย ได ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

10 
 

5 

7.82 
 

3.91 

78.18 
 

39.09 

 
 

ควรเรงดํ าเนิ นโครงการ/
กิ จก ร รม ให เป น ไป ต าม
เปาหมายที่ตั้งไว 

2 .2 วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โค รงการที่ ดํ า เนิ นการ ใน เชิ ง
ปริมาณ (Quantitative) 

5 3.91 39.09 - 

รวม 10 7.82 78.18 - 
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  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 48 โครงการ ดําเนินการจริงเพียง 32 โครงการ และตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) จํานวน 8 โครงการ ยังไมมีการดําเนินการ 

2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนํ าแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตางๆมาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม  สิ่ งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการ
ไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 

10 
 

5 

7.82 
 

3.91 

78.18 
 

39.09 

 
 

มีการนําเทคนิคตางๆมาใช
ในการดํ า เนิน โครงการ/
กิจกรรมดีพอสมควร 

3 .2 วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โค รงการที่ ดํ า เนิ นการ ใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 3.91 39.09 - 

รวม 10 7.82 78.18 - 

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคณุภาพ   
               มกีารนําเอาเทคนิคตางๆมาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่
นั้นๆ ซึ่งตรงความตองการของประชาชนและเปนไปตามอํานาจหนาที่ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงค ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ  



๑๒๑ 

 
 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดาน
ตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคการบริหารสวนตําบลบางจานในมิติ
ตางๆจนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
( DemandAnalysis) / Global 
Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ 
(Integration)กั บ อ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น
ทองถ่ินที่มีพื้นที่ติดตอกัน 

10 
5 

8.27 
4.13 

82.72 
41.36 

- 
มีความสอดคลองกัน 

4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง  ๆ
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท องถ่ิน (ด าน
การเกษตรและแหลงน้ํ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

5 4.13 41.36 - 

รวม 10 8.27 82.72 - 

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 

     แผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
บางจานในมิติต างๆจนนํ าไปสู การจัด ทําโครงการพัฒนาทองถิ่น โดยใช  SWOTAnalysis/Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration)กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดตอกันและสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 540 54.00 - 

 5.1 ความชัด เจนของชื่อ โครงการเปน
โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลบางจานและดําเนินการเพ่ือให

การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจานที่กําหนดไว ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 4.00 80.00 มีความชัดเจนอานแลวเขาใจ
งาย 

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โ ค ร ง ก า ร มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ชั ด เจ น 
(clearobjective) โค รงก ารต อ งกํ าหน ด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน ต อ งส อดค ล อ งกั บ
วัตถุประสงค  มีความเปนไปได ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.27 80.00 สอดคลองกับโครงการ 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตองสภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปน
ทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  
สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน  
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อ กลุ ม เป าหม ายของโค รงการ  ห าก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
ว า ใค รคื อกลุ ม เป าห มายหลั ก  ใค รคื อ
กลุมเปาหมายรอง 

5 4.36 85.45 เปาหมายชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปโครงการสอดคลอง
กั บ  (1 ) ค ว า ม มั่ น ค ง  (2 )ก า ร ส ร า ง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

5 3.90 87.27 มีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปน
สวนใหญ 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติโครงการมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 3.90 78.18 มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ แ ล ะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห งชาติ  ฉบับที่  12 
พอสมควร 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก ารมี ค ว าม ส อ ด ค ล อ ง กั บ 
Thailand 4.0โคร งก ารมี ลั กษ ณ ะ หรื อ
สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู  Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํา
นอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทค โน โลยี  ค วามคิ ดส ร างส รรค  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอ
ยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 
ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.00 78.18 มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ 
Thailand 4.0 

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร
จั งหวัด โครงการพัฒ นาท องถิ่นมีความ
สอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวน
หนึ่ งออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

5 3.90 80.00 สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐเปนโครงการท่ี
ดําเนินการภายใต พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ 
เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการ
ที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
(LSEP) 

5 3.90 78.18 แกปญหาความยากจนไดใน
ระดับหนึ่ง 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับ
เป า ห ม า ย  (ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง โค ร ง ก า ร )  
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึง
หลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ
ไดแก  (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร ง ใส 
(Transparency) 

5 3.72 74.54 บางโครงการตั้งงบประมาณ
ไมสอดคลองกับกิจกรรมที่
ดําเนินการ 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ
ราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง 
หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มี
ความโปร งใส ในการกํ าหนดราคาและ
ต รวจ ส อบ ได ใน เชิ งป ระจั กษ มี ค ว าม
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอย
ละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจาย
ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 4.54 90.90 การประมาณราคามีความ
โปรงใส 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .11 มีการกํ าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับมีกา ร กําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได  (measurable) ใ ช บ อ ก
ประสิท ธิผล (effectiveness) ใชบ อก
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ (efficiency) ได  เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การ
กําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่
สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

5 4.27 85.45 โครงการสวนใหญ กําหนด
ตั วชี้ วั ด ได ส อดคล อ ง กั บ
วัตถุประสงคแตบางโครง 
ก ารต อ งป รั บ ป รุ งค วาม
ชัดเจนของตัวชี้วดั 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคผลท่ีไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได
จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การ
ได ผ ล ห รือ ผ ล ท่ี เกิ ดขึ้ น จ ะต อ งเท ากั บ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) 
ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความ
เปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5 4.27 85.45 โครงการสวนใหญผลที่คาด
วาจะไดรับ สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

รวม 60 540 54.00 - 

   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  ชื่อโครงการ/กิจกรรมควรสั้นและไดใจความและมีความชัดเจน กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
โครงการ,แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,ยุทธศาสตรจังหวัด และ Thailand 

4.0 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง สามารถแกปญหาความ
ยากจนหรือเสริมสรางรายไดตามหลักมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ ในสวนของงบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย สําหรับการประมาณราคาบางโครงการยังประมาณราคาไมสอดคลองกับงบประมาณที่ใช
จริง มีการกําหนดตัวชี้วัด สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
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3. การวิเคราะหเชิงปริมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
หมูที่/ชมุชน 

(ถามีหลายตําบลระบุตาํบลดวย) 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

(คน) 
รอยละ 

1 เพศ    
 - ชาย - 56 56 

- หญิง - 44 44 
2 อายุ    
 - 15-25 ป - 3 3 

- 26-30 ป - 6 6 
- 31-40 ป - 12 12 
- 41-50 ป - 27 27 
- 51-60 ป - 36 36 
- 61-70 ป - 16 16 
- 71 ปข้ึนไป - 0 0 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน/ชุมชน    
 - นอยกวา 5 ป - 8 8 

- 5-10 ป - 11 11 
- 11-20 ป - 7 7 
- 21-30 ป - 6 6 
- มากกวา 30 ป - 68 68 

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน (หรืออานออก

เขียนได) 
- 12 12 

- ประถมศึกษาตอนปลาย - 28 28 
- มัธยมศึกษาตอนตน - 15 15 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - 6 6 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 9 9 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 17 17 
- ปริญญาตร ี - 11 11 
- ปริญญาโท - 2 2 
- ปริญญาเอก - 0 0 
- อ่ืน ๆ - 0 0 

 
 
 



๑๒๘ 

 
 
 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
หมูที่/ชมุชน 

(ถามีหลายตําบลระบุตาํบลดวย) 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

(คน) 
รอยละ 

5 ตําแหนงหรือสถานภาพในหมูบาน/ชุมชน    
 - ประชาชน - 10 10 

- สมาชิกสภาทองถิ่น - 18 18 
- กํ านั น  ผู ใหญ บ านผู ช วยผู ใหญ บ าน 
สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล 

- 31 31 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน - 3 3 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองคการมหาชน - 8 8 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน
(อสม.)  

- 12 12 

- สมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน           
(อปพร.)  

- 3 3 

- กรรมการกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง - 0 0 
- กลุมอาชีพ/ตัวแทนกลุมอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

- 7 7 

- ผูทรงคุณวุฒิ/ปราชญ - 1 1 
- กลุมหรืออาสาสมัคร เชน อาสาพัฒนา
ชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห 
เยาวชน หมอดิน กลุมพลังทางสังคมอ่ืนๆ  

- 1 1 

- ชมรมผูสูงอายุ ตัวแทนผูสูงอายุ - 6 6 
- กลุมหรือองคกรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การคา/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การทองเที่ยว  

- 0 0 

- สื่อมวลชน - 0 0 
- ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- 0 0 

- องคกร/หนวยงานอ่ืน ๆ - 0 0 
 รวม 100 100 

 
  จากตารางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน สวนใหญเปนชาย 56 คน คิดเปนรอยละ 56 มีอายุชวง 
51-60 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน มากกวา 30 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 68 
ระดับการศึกษา มากที่สุด คือระดับประถมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 28 ตําแหนงหรือสถานภาพใน
หมูบาน มากที่สุด คอื กํานัน ผูใหญบานผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล คิดเปนรอยละ 31 
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3.2 แผนงานท่ีดําเนินการ 

3.2.1 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ผูปวยเอดส ต.บางจาน ผูปวยเอดส ต.บางจาน 30,000 12,000 - 40.00 
2 โครงการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง

ชีพแกผูสูงอายุ 
ผูสูงอายุ ต.บางจาน ผูสูงอายุ ต.บางจาน 100,000 2,926,100 - - 

3 โครงการจายเงินสงเคราะหแกผูพิการ ผูพิการ ต.บางจาน ผูพิการ ต.บางจาน 50,000 380,800 - - 
                                                                                                                         รวม 3,318,900.00 - 40.00 

3.2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุตําบลบางจาน ผูสูงอายุตําบลบางจาน 50,000 39,200 - 78.40 
2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการแกผูสูงอายุ

ตําบลบางจาน 
ผูสูงอายุตําบลบางจาน ผูสูงอายุตําบลบางจาน 30,000 16,100 - 53.66 

3 โครงการสงเสริมศนูยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ประชาชนตําบลบางจาน ประชาชนตําบลบางจาน 50,000 22,100 - 44.20 
4 โครงการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นและฟนฟู

อาชีพการทําขนมหรุม 
กลุ มสตรีแมบ านและ
ประชาชนทั่วไป 

ก ลุ ม ส ต รี แ ม บ า น แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป 

20,000 7,300 - 36.50 

5 โครงการประชุมประชาคมผูสูงอายุตําบลบางจาน ผูสูงอายุตําบลบางจาน ผูสูงอายุตําบลบางจาน 20,000 19,100 - 95.50 
                                                                                                                                        รวม 103,800.00 - 61.05 
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3.2.3 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน 60,000 20,000 - 33.33 
2 คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คร ูศพด. คร ูศพด. 20,000 9,900 - 49.50 
3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน 50,000 2,000 - 4.00 
4 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป 50,000 2,400 - 4.80 
5 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 220,000 54,400 - 24.72 
6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 

 (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี) 
รร.วัดโพธิ์ทัยมณ ี รร.วัดโพธิ์ทัยมณ ี 300,000 63,000 - 21.00 

7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.) เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 220,000 80,000 - 36.36 
8 โครงการคาอาหารเสรมินม (ศพด.) เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 120,000 12,844.16 - 10.70 
9 โครงการคาอาหารเสรมินม (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี) รร.วัดโพธิ์ทัยมณ ี รร.วัดโพธิ์ทัยมณ ี 120,000 25,286.94 - 21.07 

10 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร (รร.บางจานวิทยา) 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 90,000 90,000 - 100 

11 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา (รร.บางจานวิทยา) 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 90,000 90,000 - 100 

12 โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะ
วิทยาศาสตร (รร.บางจานวิทยา) 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 36,000 36,000 - 100 

    รวม 557,831.10 - 40.54 
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3.2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการอบรมใหความรูอาชีพขนมไทย 
เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร  

กลุ มสตรีแมบ านและ
ประชาชนทั่วไป 

กลุมสตรีแมบานและ
ประชาชนทั่วไป 

20,000 2,300 - 11.50 

    รวม 2,300 - 11.50 
 

3.2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร 
ครั้งที่ 32 ประจําป 2561  

อปท.ในเขตอําเภอเมือง
เพชรบุรี 

- 20,000 13,000 - 65.00 

    รวม 13,000 - 65.00 
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3.2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการ
เสียภาษี เพ่ือเพิ่ มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได  

ประชาชนผูมีหนาที่เสีย
ภาษี ใน เขตตําบลบาง
จาน 

- 10,000 3,600 - 36.00 

2 โครงการบริหารอํานวยการศูนยปฎิบัติ
การรวมและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อุดหนุน อบต.ธงชัย) 

อปท.ในเขตอําเภอเมือง
เพชรบุรี 

- 15,000 11,000 - 73.33 

3 โครงการบริหารจัดการองคกร - - 24,776,000 5,327,123.78 - 21.47 
    รวม 5,341,723.78 - 20.10 

                    
สรุป 
         1) พบวาโครงการที่ดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดมากที่สุด ไดแกโครงการประชาคมผูสูงอายุตําบลบางจาน งบประมาณ 20,000 
บาท ดําเนินการจริง 19,100 บาท คิดเปนรอยละ 95.50 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 
       2) พบวาโครงการที่ดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดนอยท่ีสุด ไดแกโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท 
ดําเนินการจริง 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.00 ของจํานวนเงนิท่ีตั้งตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 
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4. การวิเคราะหเชิงคณุภาพปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 4.1 แผนงานงบกลาง 

 4.1.1 โครงการเงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผูปวยเอดส ต.บางจาน ผูปวยเอดส ต.บางจาน 30,000 12,000 ผูปวยเอดสไดรับเงินสงเคราะห - 40.00 

 4.1.2 โครงการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุ        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผูสูงอายุ ต.บางจาน ผูสูงอายุ ต.บางจาน 100,000 2,926,100 ผูสูงอายุไดรับเงินสงเคราะห - - 

  4.1.3 โครงการจายเงนิสงเคราะหเพ่ือการยังชีพแกผูพิการ       

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผูพิการ ต.บางจาน ผูพิการ ต.บางจาน 50,000 380,800 ผูพิการไดรับเงินสงเคราะห - - 

 



๑๓๔ 

 

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

4.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาศักยภาพ ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผูสูงอายุตําบลบางจาน ผูสูงอายุตําบลบางจาน 50,000 39,200  - 78.40 

 
4.2.2 โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการแกผูสูงอายุตําบลบางจาน        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผูสูงอายุตําบลบางจาน ผูสูงอายุตําบลบางจาน 30,000 16,100 ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรมนันทนาการ - 53.66 

                       
4.2.3 โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนตําบลบางจาน ประชาชนตําบลบางจาน 50,000 22,100 ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนไดรับการ
สงเสริม  

- 44.20 
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4.2.4 โครงการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินและฟนฟูอาชีพการทําขนมหรุม        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

กลุมสตรีแมบานและประชาชน
ทั่วไป 

กลุมสตรีแมบานและประชาชนทั่วไป 20,000 7,300 ไดถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นดานการทํา
ขนมพื้นบาน 

- 36.50 

 
4.2.5 โครงการประชุมประชาคมผูสูงอายุตําบลบางจาน        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผูสูงอายุตําบลบางจาน ผูสูงอายุตําบลบางจาน 20,000 19,100 ผูสูงอายุมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- 95.50 

 

4.3 แผนงานการศึกษา 
4.3.1 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน 60,000 20,000 เด็ก เยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 

- 33.33 
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4.3.2 คาพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศกึษา        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ครู ศพด. ครู ศพด. 20,000 9,900 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาทักษะดานตางๆ 

- 49.50 

                       
4.3.3 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน 50,000 2,000 เด็ก เยาวชน ไดรวมกิจกรรมตางๆ - 4.00 

 
4.3.4 โครงการจัดงานวันพอแหงชาต ิ        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป 50000 2,400 ประชาชนไดรวมเฉลิมพระเกียรติฯ - 4.80 
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4.3.5 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา       

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 220,000 54,400 เด็กไดรับอาหาร นม ที่ไดมาตรฐาน - 24.72 

 
4.3.6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.วัดโพธิ์ทัยมณ ี รร.วัดโพธิ์ทัยมณ ี 300,000 63,000 เด็กไดรับอาหารที่ไดมาตรฐาน - 21.00 

 
4.3.7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.)        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 220,000 80,000 เด็กไดรับอาหารที่ไดมาตรฐาน - 36.36 
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4.3.8 โครงการคาอาหารเสริมนม (ศพด.)        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 120,000 12,844.16 เด็กไดรับอาหารเสรมินม ที่ไดมาตรฐาน - 10.70 

 
4.3.9 โครงการอาหารเสริมนม (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.วัดโพธิ์ทัยมณ ี รร.วัดโพธิ์ทัยมณ ี 120,000 25,286.94 เด็กไดรับอาหารเสรมินม ที่ไดมาตรฐาน - 21.07 

 
4.3.10 โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร (รร.บางจานวิทยา)       

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 90,000 90,000 เด็ ก ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด า น
คอมพิวเตอร 

- 100.00 
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4.3.11 โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา (รร.บางจานวิทยา)        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 90,000 90,000 เด็กไดรับการพัฒนาทักษะดานสังคมศึกษา - 100.00 

 
4.3.12 โครงการขอรับการสนับสนุนเพ่ือเสริมทักษะวิทยาศาสตร (รร.บางจานวิทยา)        

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 36,000 36,000 เด็ ก ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด า น
วิทยาศาสตร 

- 100.00 

4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
4.4.1 โครงการอบรมใหความรูอาชีพขนมไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร       

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

กลุมสตรีแมบานและประชาชน
ทั่วไป 

กลุมสตรีแมบานและประชาชนทั่วไป 20,000 2,300 ไดรบัความรูดานอาชีพ - 11.50 



๑๔๐ 

 

4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.5.1 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจําป 2561       

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

อปท.ในเขตอําเภอเมืองเพชรบุร ี - 20,000 13,000 สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน -- 65.00 

4.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.6.1 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได       

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนผูมีหนาที่ เสียภาษีใน
เขตตําบลบางจาน 

- 10,000 3,600 สงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได รายไดเพ่ิมขึ้น 

- 36.00 

 
4.6.2 โครงการบริหารอํานวยการศูนยปฎิบัติการรวมและอํานวยความสะดวกแกประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อุดหนุน อบต.ธงชัย)     

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

อปท.ในเขตอําเภอเมืองเพชรบุร ี - 15,000 11,000 สงเสริมศูนยปฎิบัติการรวมและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

- 73.33 



๑๔๑ 

 

 
4.6.3 โครงการบริหารจัดการองคกร       

เปาหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

รอยละ 
ที่ดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

- - 24,776,000 - สนับสนนุการบริหารจัดการภายในองคกร - 21.47 

 
5. สรุปโครงการทั้งหมด   

ลําดับ โครงการ งบประมาณ รอยละที่ดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 30,000 12,000 - 40.00 
2 โครงการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ 100,000 2,926,100 - - 
3 โครงการจายเงินสงเคราะหแกผูพิการ 50,000 380,800 - - 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 50,000 39,200 - 78.40 
5 โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการแกผูสูงอายุตําบลบางจาน 30,000 16,100 - 53.66 
6 โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 50,000 22,100 - 44.20 
7 โครงการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินและฟนฟูอาชีพการทําขนมหรุม 20,000 7,300 - 36.50 
8 โครงการประชุมประชาคมผูสูงอายุตําบลบางจาน 20,000 19,100 - 95.50 
9 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 60,000 20,000 - 33.33 

10 คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20,000 9,900 - 49.50 

 
 
 



๑๔๒ 

 
 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ รอยละที่ดําเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

11 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ 50,000 2,000 - 4.00 
12 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 50000 2,400 - 4.80 
13 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 220,000 54,400 - 24.72 
14 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี) 300,000 63,000 - 21.00 
15 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.) 220,000 80,000 - 36.36 
16 โครงการคาอาหารเสรมินม (ศพด.) 120,000 12,844.16 - 10.07 
17 โครงการคาอาหารเสรมินม (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี) 120,000 25,286.94 - 21.07 
18 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร (รร.บางจานวิทยา) 90,000 90,000 - 100.00 
19 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา (รร.บางจานวิทยา) 90,000 90,000 - 100.00 
20 โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพ่ือเสรมิทักษะวิทยาศาสตร (รร.บางจานวิทยา) 36,000 36,000 - 100.00 
21 โครงการอบรมใหความรูอาชีพขนมไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร 20,000 2,300 - 11.50 
22 โครงการจัดงานพระนครครีี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจําป 2561 20,000 13,000 - 65.00 
23 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได  
10,000 3,600 - 36.00 

24 โครงการบริหารอํานวยการศูนยปฎิบัติการรวมและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อุดหนุน อบต.ธงชัย) 

15,000 11,000 - 73.33 

25 โครงการบริหารจัดการองคกร 24,776,000 5,327,123.78 - 21.47 
รวม 26,567,000 9,337,554.88 - 35.14 

 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 
 

สรุปประเด็นโครงการ 
            2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา จากการตรวจสอบขอมูลพบวา ยังไมมีการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน เชน ดานสังคม ซึ่งในขอเท็จจริงภาวะของผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส ในตําบลบางจาน ยังมีจํานวนมากและตองไดรับบริการทางสังคมจากองคการบริหารสวนตําบลบางจาน จากการใหคะแนนในภาพรวมได 9.09 ถือวาผานเกณฑ
ที่ตั้งไว 
 2.2 ความชัดเจนของช่ือโครงการ จากการตรวจสอบขอมูล ในสวนของปงบประมาณ 2561 ชวงเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 มีจํานวน 32 โครงการที่
ดําเนินการแลว พบวาโครงการท่ีเขียนแลวมีความชัดเจนวาจะดําเนินการเรื่องอะไร จํานวนรอยละ 80 สําหรับโครงการที่อานแลวไมเขาใจวาจะดําเนินการเรื่องอะไรนั้นไมมี  
 2.3 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากการตรวจสอบพบวา 
 (1) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ินไวเกินจากความเปนจริงหรือสูงกวางบประมาณที่ดําเนินการจริง ไมเกินรอยละ 5 มีจํานวน 2 โครงการคือ         
1. โครงการจัดงานวัดเด็กแหงชาติ งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท ดําเนินการจริง 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.00 และโครงการที่ 2 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ 
งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท ดําเนินการจริง 2,400 บาท คิดเปนรอยละ 4.80 

(2) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ินใกลเคียงกับความเปนจริงมากสุด คือโครงการประชาคมผูสูงอายุตําบลบางจาน งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท 
ดําเนินการจริง 19,100 บาท คิดเปนรอยละ 95.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

6. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

      เปนการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2561 ที่อยูในงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
     6.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
          1) พบวาโครงการที่ดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดมากที่สุด ไดแก
โครงการประชาคมผูสูงอายุตําบลบางจาน งบประมาณ 20,000 บาท ดําเนินการจริง 19,100 บาท คิดเปน
รอยละ 95.50 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 
          2) พบวาโครงการที่ดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดนอยที่สุด ไดแก
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท ดําเนินการจริง 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 
4.00 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 
      6.2 คุณภาพ (Quality) 
  ผลผลิตของโครงการเปนไปตามเปาหมาย งบประมาณ สวนใหญมีความถูกตองและเหมาะสม 
สําหรับผลที่เกิดข้ึนจริงมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว   
      6.3 คาใชจาย (Cost)  
 มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากการตรวจสอบพบวา 
 (1) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นไวเกินจากความเปนจริงหรือสูงกวางบประมาณที่
ดําเนินการจริง ไมเกินรอยละ 5 มีจํานวน 2 โครงการคือ 1. โครงการจัดงานวัดเด็กแหงชาติ งบประมาณตั้งไว 
50,000 บาท ดําเนินการจริง 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.00 และโครงการที่ 2 โครงการจัดงานวันพอ
แหงชาติ งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท ดําเนินการจริง 2,400 บาท คิดเปนรอยละ 4.80 

(2) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นใกลเคียงกับความเปนจริงมากสุด คือโครงการ
ประชาคมผูสูงอายุตําบลบางจาน งบประมาณตั้งไว 20,000 บาท ดําเนินการจริง 19,100 บาท คิดเปนรอย
ละ 95.50 
        6.4 เวลา (Time) 
   สวนใหญมีความเหมาะสมและเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว  
        6.4 การไดรับประโยชน 
   ประชาชนไดประโยชนจากการรวมโครงการ กิจกรรม อาทิ ไดรับการสงเสริมอาชีพ การ
รวมกลุม กิจกรรมนันทนาการ รายไดที่เพ่ิมขึ้น เด็ก เยาวชนไดรับการพัฒนาและเสริมทักษะดานตางๆและไดรับ
อาหาร นม ที่มีคุณคาไดมาตรฐาน ผูสูงอายุไดรับการดูแล การรวมกิจกรรมนันทนาการและพัฒนาศักยภาพ เปน
การรักษาและสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ 
        6.5  การวัดผล 
   โครงการสวนใหญสามารถวัดผลไดจริงตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
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