
๑๐๘ 

 
 
 
 

ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 
เป็นดังนี้ 
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  20 15.82 79.09 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11.91 79.39 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 54.27 83.49 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน 10 9.09 13.98 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  10 9.09 13.98 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 7.91 12.16 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 7.09 6.29 
 3.5 กลยุทธ์   5 4.18 6.43 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.55 6.99 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 3.73 5.73 
 3.8 แผนงาน  5 3.82 5.87 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4.00 6.15 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3.82 5.87 

รวมคะแนน 100 82.00 80.65 
 
  1) พบว่าประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 54.27 จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.49 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
            2) พบว่าประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนต่ําสุด 
15.82 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.09 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
    
 
        
 
 
 
 
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน คะแนน รอ้ยละของ ความเหน็ของคณะกรรมการ

ส่วนท่ี ๓ 



๑๐๙ 

 
เตม็ ทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ ตดิตามและประเมนิผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่ ว ไปและข้อมูลพื้ นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน 

20 15.82 79.09 ควรนําเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มากท่ีสุด 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของ
หมู่ บ้ าน/ชุมชน/ ตํ าบล  ลักษณะภู มิประ เทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่ งน้ํ า ลักษณะของไม้/ ป่าไม้  ฯลฯ ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 2.18 10.90 ควรนําเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มากท่ีสุด 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ ประชากร 
เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และช่วงอายุ
และจํานวนประชากร ฯลฯ 

2 1.36 6.81 ควรนําเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มากท่ีสุด 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.36 6.81 ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติดให้มากข้ึน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

2 1.55 7.72 ควรนําเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มากท่ีสุด 

1 . 5  ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ร ะบบ เ ศ รษฐกิ จ  เ ช่ น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

2 1.82 9.09 ควรส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 

1.6ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 1.54 7.72 ควรส่ง เส ริมประเพณีและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดให้เป็นเมือง
แห่งการท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ําป่า
ไม้ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1.82 9.09 ควรนําเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มากท่ีสุด 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 1.45 7.27 ควรนําเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
มากท่ีสุดเน้นความละเอียดของ
ข้อมูลตามจริง 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์ ร่ วมแก้ ปัญหา 

3 2.73 13.63 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้
มากกว่าเดิม 
 



๑๑๐ 

 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน 

รวม 20 15.82 79.09  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ส่วน
ใหญ่ลงข้อมูลได้ละเอียดพอสมควร และควรนําเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดจะเป็นประโยชน์  

     ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร ควรนําเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
               ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ควร
เปิดเผยข้อมูลทางด้านส่ิงเสพติดให้มากกว่านี้ 
               ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ดีพอสมควร 
              ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) ควรมีการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ แรงงานให้มากข้ึนกว่าเดิม 
               ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆควรส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมือง ประเพณีต่างๆเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
               ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ําป่าไม้ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ดีพอสมควร 
               การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.ควรสํารวจให้มีความ
ละเอียดมากกว่านี้ 
               การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด  ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานทําได้ดีแต่ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้
มากกว่าเดิม 
 
1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 11.91 79.39  
 2.1 การวิเคราะห์ ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบล
บางจาน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่ อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

2 1.45 9.69 มีความเชื่อมโยงกันดีมาก 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 

1 0.91 6.06 สามารถวิเคราะห์ได้ดี 



๑๑๑ 

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

2 1.82 12.12 ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดควรมี
ความละเอียดมากกว่านี้ 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 1.36 9.09 เพิ่มการส่งเสริมอาชีพโดยใช้วัสดุ
ในท้องถิ่น 

2 .5 การ วิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้ น ท่ีสี เ ขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา 

2 1.82 12.12 ควรเพิ่มการสร้างนวัตกรรมใหม่
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผล
ต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

2 1.36 9.09 สามา รถแยกได้ เ ห็ น ชั ด
เ ก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหา อุปสรรค 
 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการนําเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 1.36 9.09 แนวทางการแก้ไขปัญหายัง
ไมช่ดัเจน 

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ป ริ ม าณ  และก า รปร ะ เมิ นป ร ะสิ ทธิ ผลขอ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 0.91 6.06 สรุปผลได้ละเอียดสามารถ
นําไปกําหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
 

2.9 ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสําคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

1 0.91 6.06 แนวทางการแก้ไขยังไม่ค่อย
ชัดเจน 

รวม 15 11.91 79.39  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
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  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลบางจานนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 มีความเชื่อมโยงกันดีมาก 
  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ได้ดี 
  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติด  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ 
ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป ควรเพ่ิมการส่งเสริมอาชีพโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา ควรเพ่ิมการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่S-Strength(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก สามารถแยกได้เห็นชัดเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค 
              สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการนําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหายังไม่ชัดเจน 
              สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ สรุปผลได้ละเอียดสามารถนําไปกําหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
             ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบสรุป
ได้ชัดเจน แต่แนวทางการแก้ไขยังไม่ค่อยชัดเจน 
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1.4 ยทุธศาสตร ์
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 54.27 83.49  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล

บางจาน สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 9.09 13.98 มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดี
มาก 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จั งห วัด  และ เชื่ อมโยงหลั กประชา รัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

10 9.09 13.98 มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดี
มาก 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 7.91 12.16 มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดี
มาก 

3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจานต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจานและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 7.09 6.29 มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดี
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งท่ีต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางจานท่ีจะนําไปสู่การบรรลุ

5 4.18 6.43 มี ค ว า ม ชั ด เ จ น ใ น สิ่ ง ท่ี จ ะ
ดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
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วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4.55 6.99 มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมาย
สิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางจาน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง 
ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 3.73 5.73 มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ
แผนงานท่ี เกิดจากเ ป้าประสงค์ ตัวชี้ วัด ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
จานท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 3.82 5.87 มีความชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
จาน 

5 4.00 6.15 มีความเชื่อมโยงกัน 
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3.10 ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ เป็น
ผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
เพื่อนําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 3.82 5.87 ถูกต้องและครบถ้วน 

รวม 65 54.27 83.49  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 เป็นอย่างดี 
สําหรับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนงานหรือ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานที่มีความชัดเจน นําไปสู่การ
จัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว ดีพอสมควร ผลผลิต/
โครงการผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เพ่ือ
นําไปสู่การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เป็น
ดังนี้ 
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรปุสถานการณก์ารพัฒนา   10 9.09 100 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 7.82 78.18 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 7.82 78.18 
4 แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพฒันา   10 8.27 82.72 
5 โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 54.00 81.81 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4.00 80.00 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 4.27 85.45 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้

ถูกต้อง  
5 4.36 87.27 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 3.91 78.18 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 5 3.91 78.18 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.00 80.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 3.91 78.18 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 3.91 78.18 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 3.73 74.54 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกีารงบประมาณ  5 4.55 90.90 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
5 4.27 85.45 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.27 85.45 
รวมคะแนน 100 54.00 78.18 

 
  1) พบว่าประเด็น สรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
             2) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ําสุด 8.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.18 ของคะแนนในภาพรวม
ทั้งหมด 
  
  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการ ได้คะแนน 4.00  คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซ่ึงเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานที่
กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) พบว่ากําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการได้คะแนน 7.27 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของคะแนนที่มีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective)โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการนําผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานได้นําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนต้ังจ่ายใหม่ จํานวน 32 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 87.27 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 120 โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 1) จํานวน 36 โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 2) จํานวน 11 โครงการ จากโครงการ
ทั้งหมด  
  6) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการ
ได้คะแนน 7.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของคะแนน  
                7 ) พบว่า เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากจํานวน
โครงการทั้งหมด 32 โครงการได้คะแนน 3.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.18 ของคะแนน 
                8 ) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการได้
คะแนน 4.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของคะแนน 
                9 ) พบว่า โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการได้คะแนน 
3.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.18  ของคะแนน 
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               10 ) พบว่า โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการได้คะแนน 3.91  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.18 ของคะแนน 
               11 ) พบว่า งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากจํานวนโครงการทั้งหมด 
32 โครงการได้คะแนน 3.73  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.54 ของคะแนน   
               12 ) พบว่า มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 
โครงการได้คะแนน 4.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของคะแนน 
               13 ) พบว่า มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากจํานวน
โครงการทั้งหมด 32 โครงการได้คะแนน 4.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของคะแนน 
               14 ) พบว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 32 โครงการได้
คะแนน 4.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของคะแนน 
 
 
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลาํดบั ประเดน็พจิารณา 
คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 9.09 100 สามารถวิเคราะห์กรอบการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ของอปท.โดยแยก 
SWOT ให้เห็นอย่างชัดเจน 

รวม 10 9.09 100  

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  สามารถวิเคราะห์กรอบการจดัทาํยุทธศาสตร์ของอปท.โดยแยก SWOT ให้เห็นอย่างชัดเจน ในการกําหนดปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควรวิเคราะห์ตามสถานการณ์
ปัจจุบนัในขณะนัน้ 

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลาํดบั ประเดน็พจิารณา 
คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่ อ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจํานวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนท่ี
ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

10 
 
5 

7.82 
 

3.91 

78.18 
 

39.09 

 
 

ควรเร่งดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนด
ไว้ 
2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

5 3.91 39.09 - 

รวม 10 7.82 78.18 - 

 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการดาํเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จาํนวน 48 โครงการ ดาํเนนิการจริงเพียง 32 โครงการ และตามแผนการดําเนนิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) จาํนวน 8 โครงการ ยังไม่มีการดําเนนิการ 

2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ลาํดบั ประเดน็พจิารณา 
คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการ
ในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรื อ ไ ม่และ เ ป็นไปตามอํ านาจหน้า ท่ีหรื อ ไ ม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

10 
 
5 

7.82 
 

3.91 

78.18 
 

39.09 

 
 

มีการนําเทคนิคต่างๆมาใช้ในการ
ดํ า เนิ นโครงการ/กิจกรรมดี
พอสมควร 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ท่ี ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative) 

5 3.91 39.09 - 

รวม 10 7.82 78.18 - 

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
   
               มีการนําเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ซ่ึงตรง
ความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ  
 
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้
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ตดิตามและประเมนิผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางจานในมิติต่างๆจนนําไปสู่การ
จัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/ Demand 
(DemandAnalysis)/Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณาการ (Integration)กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 

10 
5 

8.27 
4.13 

82.72 
41.36 

- 
มีความสอดคล้องกัน 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ี เกิดจากด้านต่างๆ ท่ี
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4.13 41.36 - 

รวม 10 8.27 82.72 - 

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานในมิติ
ต่างๆจนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOTAnalysis/Demand (DemandAnalysis)/Global 
Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 
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ตดิตามและประเมนิผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60 540 54.00 - 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการเป็นโครงการท่ีมี

วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจานและ
ดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจานท่ีกําหนดไว้ 

5 4.00 80.00 มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
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ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมี
วัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 4.27 80.00 สอดคล้องกับโครงการ 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้องสภาพท่ี
อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเท่าไร  
กลุ่ ม เ ป้ า หมาย คื ออะ ไ ร  มี ผลผลิ ตอย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นท่ีดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําท่ี
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มี ห ล า ย ก ลุ่ ม  ใ ห้ บ อ ก ชั ด ล ง ไ ป ว่ า ใ ค ร คื อ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4.36 85.45 เป้าหมายชัดเจน 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง 
(2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

5 3.90 87.27 มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นส่วน
ใหญ่ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติ

5 3.90 78.18 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พอสมควร 
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ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อนประเทศด้วย
ภาคอุ ตสาหกรรม  ไปสู่ ก า ร ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

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

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึน 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นโครงการเชื่ อมต่อหรือ

5 3.90 80.00 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
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เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์ จังหวัดท่ีได้
กําหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้
พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือร่วม
ดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง
มีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 

5 3.90 78.18 แก้ ปัญหาความยากจนได้ ใน
ระดับหนึ่ง 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนา
จะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 3.72 74.54 บางโครงการต้ังงบประมาณไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กิ จ ก ร ร ม ที่
ดําเนินการ 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการ
พัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคา
แ ล ะ ต ร ว จส อบ ไ ด้ ใ น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ มี ค ว า ม
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้า
ของการนําไปต้ังงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ 

5 4.54 90.90 การประมาณราคามีความโปร่งใส 
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ลาํดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้

รอ้ยละของ
คะแนนเตม็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผน 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับมีก า ร
กําหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดร้อยละ การกํ าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

5 4.27 85.45 โครงการส่วนใหญ่กําหนดตัวชี้วัด
ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แต่
บางโครง 
การต้องปรับปรุงความชัดเจน
ของตัวชี้วัด 

5 .12 ผล ท่ีคาด ว่ าจะ ได้ รั บ  สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจาก
การดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จ ะ ต้ อ ง เ ท่ า กั บ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ ม า ก ก ว่ า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การดํ า เนิ น งานตามโครงการ  (2 )  วั ดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ี
ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

5 4.27 85.45 โครงการส่วนใหญ่ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

รวม 60 540 54.00 - 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  ชื่อโครงการ/กิจกรรมควรส้ันและได้ใจความและมีความชัดเจน กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ,แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ยุทธศาสตร์จังหวัด และ Thailand 4.0 เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างรายได้ตามหลักมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ในส่วนของงบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย สําหรับการประมาณราคาบางโครงการ
ยังประมาณราคาไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้จริง มีการกําหนดตัวชี้วัด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 
 
 
 
 
3. การวเิคราะหเ์ชิงปรมิาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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    (วนัที ่1 ตุลาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562) 

3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตัวอยา่ง หมูท่ี/่ชมุชน 
(ถ้ามีหลายตําบลระบุตําบลด้วย) 

จาํนวนกลุม่
ตัวอยา่ง 

(คน) 
รอ้ยละ 

1 เพศ    
 - ชาย - 56 56 

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

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

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ปี - 8 8 

- 5-10 ปี - 11 11 
- 11-20 ปี - 7 7 
- 21-30 ปี - 6 6 
- มากกว่า 30 ปี - 68 68 

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได)้ - 12 12 

- ประถมศึกษาตอนปลาย - 28 28 
- มัธยมศึกษาตอนต้น - 15 15 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - 6 6 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 9 9 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) - 17 17 
- ปริญญาตรี - 11 11 
- ปริญญาโท - 2 2 
- ปริญญาเอก - 0 0 
- อ่ืน ๆ - 0 0 

 
 
 
 
 

ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตัวอยา่ง หมูท่ี/่ชมุชน 
(ถ้ามีหลายตําบลระบุตําบลด้วย) 

จาํนวนกลุม่
ตัวอยา่ง 

(คน) 
รอ้ยละ 

5 ตําแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
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 - ประชาชน - 10 10 

- สมาชิกสภาท้องถ่ิน - 18 18 
- กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
กํานัน แพทย์ประจําตําบล 

- 31 31 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน - 3 3 
- ราชการ รฐัวิสาหกจิองค์การมหาชน - 8 8 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่้าน(อสม.)  - 12 12 
- สมาชิกอาสาป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.)  

- 3 3 

- กรรมการกองทนุหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง - 0 0 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ - 7 7 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ ์ - 1 1 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน 
กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ  

- 1 1 

- ชมรมผู้สูงอาย ุตัวแทนผู้สูงอาย ุ - 6 6 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือ
ตั ว แ ท น ท า ง ธุ ร กิ จ / ก า ร ค้ า / ก า ร ล ง ทุ น
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

- 0 0 

- สื่อมวลชน - 0 0 
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- 0 0 

- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ - 0 0 
 รวม 100 100 

 
  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นชาย 56 คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีอายุช่วง 51-60 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 36 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มากกว่า 30 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 68 ระดับการศึกษา มากที่สุด คือ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 28 ตําแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน มากที่สุด คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล คิดเป็นร้อยละ 31 
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3.2 แผนงานที่ดําเนินการ 
3.2.1 แผนงานงบกลาง 

ลาํดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ต.บางจาน ผู้ป่วยเอดส์ ต.บางจาน 30,000 12,000 - 40.00 
2 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่

ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ ต.บางจาน ผู้สูงอายุ ต.บางจาน 100,000 2,926,100 - - 

3 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้พิการ ต.บางจาน ผู้พิการ ต.บางจาน 50,000 380,800 - - 
                                                                                                                         รวม 3,318,900.00 - 40.00 

3.2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลาํดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตําบลบางจาน ผู้สูงอายุตําบลบางจาน 50,000 39,200 - 78.40 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตําบล

บางจาน 
ผู้สูงอายุตําบลบางจาน ผู้สูงอายุตําบลบางจาน 30,000 16,100 - 53.66 

3 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประชาชนตําบลบางจาน ประชาชนตําบลบางจาน 50,000 22,100 - 44.20 
4 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูอาชีพการ

ทําขนมหรุ่ม 
ก ลุ่ ม ส ต รี แ ม่ บ้ า น แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป 

กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชน
ทั่วไป 

20,000 7,300 - 36.50 

5 โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตําบลบางจาน ผู้สูงอายุตําบลบางจาน ผู้สูงอายุตําบลบางจาน 20,000 19,100 - 95.50 
                                                                                                                                        รวม 103,800.00 - 61.05 

3.2.3 แผนงานการศึกษา 
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ลาํดบั โครงการ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ รอ้ยละ 

ทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน 60,000 20,000 - 33.33 
2 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู ศพด. ครู ศพด. 20,000 9,900 - 49.50 
3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน 50,000 2,000 - 4.00 
4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป 50,000 2,400 - 4.80 
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 220,000 54,400 - 24.72 
6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 

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

7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 220,000 80,000 - 36.36 
8 โครงการค่าอาหารเสริมนม (ศพด.) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120,000 12,844.16 - 10.70 
9 โครงการค่าอาหารเสริมนม (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี) รร.วัดโพธิ์ทัยมณี รร.วัดโพธิ์ทัยมณี 120,000 25,286.94 - 21.07 
10 โคร งการ พัฒนาทั กษะ เพื่ อ กา ร เ รี ยนการสอน

คอมพิวเตอร์ (รร.บางจานวิทยา) 
รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 90,000 90,000 - 100 

11 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษา (รร.บางจานวิทยา) 

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

12 โค ร งกา รขอรั บ เ งิ นสนั บสนุ น เ พื่ อ เ ส ริ มทั กษะ
วิทยาศาสตร์ (รร.บางจานวิทยา) 

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

    รวม 557,831.10 - 40.54 
 
 
 
3.2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 



๑๓๑ 

 
ลาํดบั โครงการ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ รอ้ยละ 

ทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย เบ
เกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร  

ก ลุ่ ม ส ต รี แ ม่ บ้ า น แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป 

กลุ่ ม ส ต รี แ ม่ บ้ า น แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป 

20,000 2,300 - 11.50 

    รวม 2,300 - 11.50 
 
3.2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลาํดบั โครงการ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 
32 ประจําปี 2561  

อปท . ใน เขตอํ า เภอ เมื อ ง
เพชรบุรี 

- 20,000 13,000 - 65.00 

    รวม 13,000 - 65.00 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 



๑๓๒ 

 
ลาํดบั โครงการ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ รอ้ยละ 

ทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  

ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ในเขตตําบลบางจาน 

- 10,000 3,600 - 36.00 

2 โครงการบริหารอํานวยการศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.
ธงชัย) 

อปท . ใน เขตอํ า เภอ เมื อ ง
เพชรบุรี 

- 15,000 11,000 - 73.33 

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

                    
สรุป 
         1) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริง จํานวนเป้าหมายที่สามารถดําเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการประชาคมผู้สูงอายุตําบลบางจาน งบประมาณ 20,000 บาท ดําเนินการจริง 
19,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.50 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 
       2) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริง จํานวนเป้าหมายที่สามารถดําเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ดําเนินการจริง 2,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจํานวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 
   
 
 
 
4. การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (วนัที ่1 ตลุาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562) 

 4.1 แผนงานงบกลาง 

 4.1.1 โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 



๑๓๓ 

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 

ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 
รอ้ยละ 

ทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ผู้ป่วยเอดส์ ต.บางจาน ผู้ป่วยเอดส์ ต.บางจาน 30,000 12,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์ - 40.00 

 4.1.2 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผู้สูงอายุ ต.บางจาน ผู้สูงอายุ ต.บางจาน 100,000 2,926,100 ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์ - - 

  4.1.3 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการ       

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผู้พิการ ต.บางจาน ผู้พิการ ต.บางจาน 50,000 380,800 ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์ - - 

 

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

4.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตาม ดําเนิน 



๑๓๔ 

 
(บาท) (บาท) แผนพัฒนา การจริง 

ผู้สูงอายุตําบลบางจาน ผู้สูงอายุตําบลบางจาน 50,000 39,200  - 78.40 
 
4.2.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตําบลบางจาน        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ผู้สูงอายุตําบลบางจาน ผู้สูงอายุตําบลบางจาน 30,000 16,100 ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ - 53.66 
                       
4.2.3 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชมุชน        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนตําบลบางจาน ประชาชนตําบลบางจาน 50,000 22,100 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้รับการส่งเสริม  - 44.20 
 
 
4.2.4 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่และฟืน้ฟูอาชีพการทําขนมหรุ่ม        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป 20,000 7,300 ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทําขนม
พื้นบ้าน 

- 36.50 

 
4.2.5 โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตําบลบางจาน        



๑๓๕ 

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 

ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 
รอ้ยละ 

ทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ผู้สูงอายุตําบลบางจาน ผู้สูงอายุตําบลบางจาน 20,000 19,100 ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต - 95.50 
 

4.3 แผนงานการศึกษา 
4.3.1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน 60,000 20,000 เด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ - 33.33 
 
4.3.2 คา่พัฒนาครูและบคุคลากรทางการศึกษา        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ครู ศพด. ครู ศพด. 20,000 9,900 ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ 

- 49.50 

                       
4.3.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง  ตาม ดําเนิน 



๑๓๖ 

 
(บาท) (บาท) แผนพัฒนา การจริง 

เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน เด็ก เยาวชน ตําบลบางจาน 50,000 2,000 เด็ก เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ - 4.00 
 
4.3.4 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป 50000 2,400 ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ - 4.80 
 
 
 
4.3.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยบริหารสถานศึกษา       

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 220,000 54,400 เด็กได้รับอาหาร นม ที่ได้มาตรฐาน - 24.72 
 
4.3.6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.วัดโพธิ์ทัยมณี รร.วัดโพธิ์ทัยมณี 300,000 63,000 เด็กได้รับอาหารที่ได้มาตรฐาน - 21.00 
 
4.3.7 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.)        
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เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 

ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 
รอ้ยละ 

ทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 220,000 80,000 เด็กได้รับอาหารที่ได้มาตรฐาน - 36.36 
 
 
 
 
4.3.8 โครงการค่าอาหารเสริมนม (ศพด.)        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 120,000 12,844.16 เด็กได้รับอาหารเสริมนม ที่ได้มาตรฐาน - 10.70 
 
4.3.9 โครงการอาหารเสริมนม (รร.วัดโพธิท์ัยมณี)        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.วัดโพธิ์ทัยมณี รร.วัดโพธิ์ทัยมณี 120,000 25,286.94 เด็กได้รับอาหารเสริมนม ที่ได้มาตรฐาน - 21.07 
 
4.3.10 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (รร.บางจานวิทยา)       

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง  ตาม ดําเนิน 



๑๓๘ 

 
(บาท) (บาท) แผนพัฒนา การจริง 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 90,000 90,000 เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ - 100.00 
 
 
 
4.3.11 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา (รร.บางจานวิทยา)        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 90,000 90,000 เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคมศึกษา - 100.00 
 
4.3.12 โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (รร.บางจานวิทยา)        

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

รร.บางจานวิทยา รร.บางจานวิทยา 36,000 36,000 เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ - 100.00 

4.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
4.4.1 โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร       

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป 20,000 2,300 ได้รับความรู้ด้านอาชีพ - 11.50 



๑๓๙ 

 
4.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
4.5.1 โครงการจัดงานพระนครครีี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจาํปี 2562       

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

อปท.ในเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี - 20,000 13,000 ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น -- 65.00 

4.6 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
4.6.1 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้       

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนผู้มีหน้าที่ เสียภาษีในเขต
ตําบลบางจาน 

- 10,000 3,600 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
รายได้เพิ่มขึ้น 

- 36.00 

 
4.6.2 โครงการบริหารอํานวยการศูนย์ปฎิบัติการร่วมและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อดุหนุน อบต.ธงชัย)     

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 
ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รอ้ยละ 
ทีด่าํเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

อปท.ในเขตอําเภอเมืองเพชรบุรี - 15,000 11,000 ส่งเสริมศูนย์ปฎิบัติการร่วมและอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 73.33 

 
4.6.3 โครงการบริหารจดัการองค์กร       



๑๔๐ 

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลทีไ่ดจ้รงิ 

ผลทีเ่กดิขึน้จรงิ 
รอ้ยละ 

ทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

- - 24,776,000 - สนับสนุนการบรหิารจัดการภายในองค์กร - 21.47 
 
5. สรปุโครงการทัง้หมด   

ลาํดบั โครงการ งบประมาณ รอ้ยละทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพฒันา 

(บาท) 
ดาํเนนิการจรงิ(บาท) ตามแผนพฒันา ดาํเนนิการจรงิ 

1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 12,000 - 40.00 
2 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 100,000 2,926,100 - - 
3 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ 50,000 380,800 - - 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000 39,200 - 78.40 
5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตําบลบางจาน 30,000 16,100 - 53.66 
6 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 50,000 22,100 - 44.20 
7 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูอาชีพการทําขนมหรุ่ม 20,000 7,300 - 36.50 
8 โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตําบลบางจาน 20,000 19,100 - 95.50 
9 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 60,000 20,000 - 33.33 
10 ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 20,000 9,900 - 49.50 

 
 
 
 

ลาํดบั โครงการ งบประมาณ รอ้ยละทีด่าํเนนิการ 
ตามแผนพฒันา 

(บาท) 
ดาํเนนิการจรงิ(บาท) ตามแผนพฒันา ดาํเนนิการจรงิ 

11 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 2,000 - 4.00 



๑๔๑ 

 
12 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 50000 2,400 - 4.80 
13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 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 โครงการค่าอาหารเสริมนม (ศพด.) 120,000 12,844.16 - 10.07 
17 โครงการค่าอาหารเสริมนม (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี) 120,000 25,286.94 - 21.07 
18 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (รร.บางจานวิทยา) 90,000 90,000 - 100.00 
19 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา (รร.บางจานวิทยา) 90,000 90,000 - 100.00 
20 โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (รร.บางจานวิทยา) 36,000 36,000 - 100.00 
21 โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร 20,000 2,300 - 11.50 
22 โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจําปี 2561 20,000 13,000 - 65.00 
23 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  10,000 3,600 - 36.00 
24 โครงการบริหารอํานวยการศูนย์ปฎิบัติการร่วมและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.ธงชัย) 
15,000 11,000 - 73.33 

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

 
 
 
 
 
 

สรุปประเด็นโครงการ 
            2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน เช่น ด้านสังคม ซึ่งในข้อเท็จจริงภาวะของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในตําบลบาง
จาน ยังมีจํานวนมากและต้องได้รับบริการทางสังคมจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน จากการให้คะแนนในภาพรวมได้ 9.09 ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 2.2 ความชัดเจนของชื่อโครงการ จากการตรวจสอบข้อมูล ในส่วนของปีงบประมาณ 2562 ช่วงเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 มีจํานวน 32 โครงการที่ดําเนินการแล้ว พบว่า
โครงการที่เขียนแล้วมีความชัดเจนว่าจะดําเนินการเรื่องอะไร จํานวนร้อยละ 80 สําหรับโครงการที่อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าจะดําเนินการเรื่องอะไรนั้นไม่มี  
 2.3 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากการตรวจสอบพบว่า 



๑๔๒ 

 
 (1) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เกินจากความเป็นจริงหรือสูงกว่างบประมาณที่ดําเนินการจริง ไม่เกินร้อยละ 5 มีจํานวน 2 โครงการคือ         1. โครงการจัดงานวัด
เด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ดําเนินการจริง 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 และโครงการที่ 2 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ดําเนินการจริง 
2,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.80 

(2) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากสุด คือโครงการประชาคมผู้สูงอายุตําบลบางจาน งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ดําเนินการจริง 19,100 
บาท คิดเป็นร้อยละ 95.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 
6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

      เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2562 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
     6.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
          1) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริง จํานวนเป้าหมายที่สามารถดําเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการประชาคม
ผู้สูงอายุตําบลบางจาน งบประมาณ 20,000 บาท ดําเนินการจริง 19,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.50 ของจํานวนเงินที่ต้ังตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2562 
          2) พบว่าโครงการที่ดําเนินการได้จริง จํานวนเป้าหมายที่สามารถดําเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ งบประมาณต้ังไว้ 50,000 บาท ดําเนินการจริง 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจํานวนเงินที่ต้ังตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2562 
      6.2 คุณภาพ (Quality) 
  ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณ ส่วนใหญ่มีความถูกต้องและเหมาะสม สําหรับผลที่เกิดข้ึน
จริงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้   
      6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)  
 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากการตรวจสอบพบว่า 
 (1) โครงการที่ต้ังงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เกินจากความเป็นจริงหรือสูงกว่างบประมาณท่ีดําเนินการจริง ไม่
เกินร้อยละ 5 มีจํานวน 2 โครงการคือ 1. โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ งบประมาณต้ังไว้ 50,000 บาท ดําเนินการจริง 
2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 และโครงการที่ 2 โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณต้ังไว้ 50,000 บาท ดําเนินการ
จริง 2,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.80 

(2) โครงการที่ต้ังงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากสุด คือโครงการประชาคมผู้สูงอายุ
ตําบลบางจาน งบประมาณต้ังไว้ 20,000 บาท ดําเนินการจริง 19,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.50 
        6.4 เวลา (Time) 
   ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  
        6.4 การได้รบัประโยชน ์
   ประชาชนได้ประโยชน์จากการร่วมโครงการ กิจกรรม อาทิ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่ม กิจกรรม
นันทนาการ รายได้ที่เพ่ิมข้ึน เด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะด้านต่างๆและได้รับอาหาร นม ที่มีคุณค่าได้มาตรฐาน 
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล การร่วมกิจกรรมนันทนาการและพัฒนาศักยภาพ เป็นการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
        6.5  การวดัผล 
   โครงการส่วนใหญ่สามารถวัดผลได้จริงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  
   
 
 
 
 
 
 
 
 


