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ค าน า 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบีย บดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล บางจาน จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล บางจานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.256 2 – เดือนกันยายน พ.ศ.256 3) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนต าบลบางจาน  

คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและ ท าให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด   

 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา  
            องค์การบริหารสว่นต าบลบางจาน  
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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

     การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่
กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล ( Monitoringand 
Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนต าบลบางจาน 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้อง
นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลบางจาน ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/ผู้บริหารระดับ ส านัก/กองทุกระดับของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาน ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ต าบลบางจานหรือสังคมส่วนรวม
มากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  มีจ านวน 11 
คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภา องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน คัดเลือกจ านวน 3 คน ได้แก่ 1.นาย
เจียน นามเท่ียง 2.นายปราโมทย์ อินเทียน 3.นายเสวก รอดฉิม 
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  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน คัดเลือกจ านวน 2 คน ได้แก่ 1.นาย
บรรจง เพิ่มทรัพย์ 2.นายทองเปลว ทองนวล 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน คัดเลือกจ านวน 2 คน ได้แก่ 
1.ผู้อ านวยการโรงเรียนบางจานวิทยา 2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน คัดเลือกกันเอง  จ านวน 1 คน ได้แก่  1.
นางสาวธนนันท์ ลิ้มบรรจง  
                   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน คัดเลือกจ านวน 2 คน ได้แก่ 1.นางประเสริฐ 
ม่วงงาม 2.นายเพ็ญ ยูรประดับ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลบางจาน ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2.การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดการ
แบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ก ารบริหาร
ส่วนต าบลบางจาน ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มา
วิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจานเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน เสนอต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
  3.3.การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลบางจาน มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน และคณะกรรมการพัฒนาขององค์ การบริหารส่วนต าบล
บางจาน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล

บางจาน 

สภา อบต. 

บางจาน 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

เสนอ 
รายงานผล 

เสนอ 
ภายในธันวาคม 

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบางจาน 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ อบต.

บางจาน 

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบางจาน 

 

เสนอ 
เสนอ 

ประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนใน ต าบลบางจาน

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ

ห้าวัน นับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าว

และต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ

วัน 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 
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แผนภูมิขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯเสนอผลการติดตามฯให้สภาฯทราบและ

เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น 

-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเพ่ือรับทราบผลการติดตามฯ 

-เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารฯประกาศผลการ

ติดตามฯให้ประชาชนทราบ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามฯภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความคิดเห็นฯ 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาฯ 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

สรุปผลและเสนอความคิดเห็นจากการ

ติดตามและประเมินผลฯต่อสภาท้องถิ่น 

 

ส่งผลการติดตามฯจากสภาฯให้คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

       เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจานใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม ( Questionnaires) แบบสัมภาษณ์   ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางจานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  4.1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางจานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ตามกรอบท่ีระเบียบก าหนด 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ตามระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม 
  1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจานมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 1 ปี หรือ 2 ปี หรือ 3 ปี หรือ 4 ปี หรือ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ
....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  4.2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน และผู้ประเมินภายนอกท่ีเสนอเข้าร่วมประเมิน 
    2) เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์เอกสารแผนและอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ  เช่น การลงส ารวจพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้งโครงการจริง การสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ ( survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  4.3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางจาน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จานมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความ
พึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล บางจานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจานจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

5. ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล 

       การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมา
คือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ มี
ความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจานสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจานเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบางจาน 
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การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  เป็นแผนที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฎในโครงการพัฒนา 
ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ความหมายรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1.2 วิสัยทัศน์  

                “ บางจานน่าอยู่ ฟ้ืนฟูต าบล ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

 1.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
              1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

                ยทุธศาสตรที์ ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
        ยทุธศาสตรที์ ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
        ยทุธศาสตรที์ ่3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
                 ยทุธศาสตรที์ ่4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  
                 ยทุธศาสตรที์ ่5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 ยทุธศาสตรที์ ่6 การพัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        ยทุธศาสตรที์ ่7 การพัฒนาด้านการเมือง กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  
             2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
                 ๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

       ๒. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ในด้านองค์ความรู้ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
        ๓. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
        ๔. ด าเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค  ให้สอดคลองกับความ

ส่วนที่ ๒ 



๒๕ 

 
ต้องการของท้องถิ่น 
        ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        ๖. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
        ๗. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
นันทนาการ 
        ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการปูองกันสา
ธารณภัย 
        ๙. ด าเนินการปรับปรุงอาคารที่ท าการ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
             3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
                 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 

        ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
        ๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ๔. ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
        ๕. สังคม ชุมชน มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
        ๖. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                  ๗. การบริหารในระบบบูรณาการและการท างานเน้นความโปร่งใส 
             4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
  -  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า และอ่ืนๆ 

-  ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า ขยายเขตประปา 

                  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          แนวทางการพัฒนา 
  -  พัฒนาการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั้งในและนอก
ระบบ 
  -  ส่งเสริม สุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -  สนับสนุนการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
  -  ส่งเสริม การมีส่วนร่วมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
                  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 
           แนวทางการพัฒนา 
  -  ป้องกันและควบคุมโรคท่ีสามารถป้องกันและควบคุมได้ 
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  -  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ การ
ท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนา 
-  ส่งเสริมการผลิตพืช ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษให้แก่ประชาชนเพื่อการบริโภค 

  -  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ประชาชนทุกระดับ 
  -  ส่งเสริมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวของต าบลให้สวยงาม น่าเที่ยว 
                  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           แนวทางการพัฒนา 
  -  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ 
  -  การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย  
  -  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ าบัด ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           แนวทางการพัฒนา 
  -  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน 
  -  ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา  
  -  ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน  
  -  ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
           แนวทางการพัฒนา 
  -  บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร เปิดโอกาสให้ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ของตนเอง ดูแลสอดส่องพร้อมการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในวงราชการ  พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

-  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
  -  ปรับปรุงและพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
            1.1.4 เปูาประสงค ์

                   ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
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๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ประชาชนมีงานท ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
๕. สังคม ชุมชน มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๖. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. การบริหารในระบบบูรณาการและการท างานเน้นความโปร่งใส 

             1.1.5 ตัวชี้วัด 

   ๑)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๕ 
   ๒)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘ 5  

   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ 9๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 5๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕ และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น  
   ๗)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข  

   ๘)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 
65  

   ๙)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 
7๐  

             1.1.6 ค่าเปูาหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม     

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้     
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

             1.1.7 กลยุทธ ์

๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  และเพ่ิม
ช่องทางตลาด 

๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
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เสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖) ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมใน
การปูองกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
             1.1.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

           ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

           ๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
           ๔) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  ๓) แผนงานการศึกษา  
  ๔) แผนงานสาธารณสุข  
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์  
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  ๘) แผนงาน เคหะและชุมชน 
  ๙) แผนงาน งบกลาง 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เฉพาะ ปี พ.ศ. 2563)  
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
       

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

25 
 

22,965,000 9 2,180,000 

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ  

3 
1 

16 
74 
5 
4 

6,776,800 
20,000 

470,000 
2,118,000 
210,000 
500,000 

3 
0 
6 

13 
1 
4 

6,577,000 
0 

82,800 
1,088,387.14 

31,000 
0 

3.การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
 

8 
 

12 
 
 
 

1,380,000 
 

170,000 
 
 
 

2 
 

0 
 
 
 

20,890 
 

0 
 
 
 

4.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 

2 
1 
2 

60,000 
100,000 
120,000 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 
3 
7 

500,000 
900,000 
187,000 

0 
0 
4 

 
 

329,310 

6.การพัฒนาด้านการ
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

21 
3 
1 

644,000 
80,000 
50,000 

 

4 
0 
0 

24,690 
0 
0 

7.การพัฒนาด้าน
การเมือง กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

4 
2 
 

67 
 

530,000 
310,000 

 
1,091,000 

 

1 
1 

 
58 

989,100 
0 
 

11,524,101.60 
 

รวม 262 31,737,500 121 25,214,178.74 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์  ผลผลิต 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 570,000 กองช่าง สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็นลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ า ซอย 3 
หมู่ 7 

560,000 กองช่าง สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม. 
หนา 0.15 ม. 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 
บ้านวัดชีสาม หมู่ท่ี 1 (พร้อมรางระบายน้ า) 

274,000 กองช่าง สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและ
ปูองกันน้ าท่วมขัง 

ถนนคสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 70 
ม. หนา 0.15 ม. 

4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
โรงสีใน หมู่ท่ี 1 

317,600 กองช่าง สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ถนนคสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม. 

5. โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ า ซอย 4 หมู่ท่ี 6 90,000 กองช่าง ปูองกันน้ าท่วมขังและระบายน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว 

ท่อระบายน้ าขนาด 1.00 ม. ยาว 
6.00 ม.  

6. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

190,000 กองช่าง ส านักงานท่ีได้มาตรฐาน ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 717 ม. 
หนา 0.15 ม. 

7. โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเดิมเป็น
ส านักงานกองช่าง 

296,000 กองช่าง ส านักงานท่ีได้มาตรฐาน อาคาร กว้าง 5.80 ม. ยาว 
14.70 ม.  



๓๒ 

 
8. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ท่ีจ่ายให้เอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

170,000 กองช่าง สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ออกแบบ ค่าควบคุมงาน ท่ีจ่ายให้
เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ้าน (รื้อท าใหม)่ บ้านหนองเป็ดน้ า หมู่ท่ี 2 

2,180,000 กองช่าง สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 905  
ม. หนา 0.15 ม. 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์  ผลผลิต 

2.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 23,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  247,950 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา) 

3.สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สพฐ. 224,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน 
สพฐ.) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน 
สพฐ.) 

4.โครงการอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)สพฐ. 78,073.36 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
ได้รับอาหารเสริม(นม)เหมาะสม
ตามวัย 

พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้รับ
อาหารเสริม(นม)เหมาะสมตามวัย 

5.โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. 44,363.38 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้ได้รับ
อาหารเสริม(นม)เหมาะสมตามวัย 

พัฒนาคุณภาพเด็กให้ได้รับอาหาร
เสริม(นม)เหมาะสมตามวัย 

6.โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ 

90,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 

7.โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

90,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ 

พัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 



๓๓ 

 
8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคม
ศึกษา 

90,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชา
สังคมศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชา
สังคมศึกษา 

9.โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับอาเซ่ียน 

36,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

10.โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 36,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ 

11.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 36,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 

12.โครงการฝึกทักษะด้านดนตรี นาฎศิลป์ 63,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อฝึกทักษะด้านดนตรี นาฎศิลป์ ฝึกทักษะด้านดนตรี นาฎศิลป์ 

13.โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์  ผลผลิต 

2.การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 31,000 ส านักปลัด(งานการศึกษาฯ) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ให้แข็งแรง 

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ให้แข็งแรง 

1.เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 24,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อจ่ายเงินยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเงินยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

2.โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ

5,800,200 กองสวัสดิการสังคม เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอาย ุ

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ

3.โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้
พิการ 

752,800 กองสวัสดิการสังคม เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้พิการ 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้พิการ 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 16,100 กองสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 



๓๔ 

 
5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่
ผู้สูงอายุต าบลบางจาน 

13,300 กองสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
แก่ผู้สูงอายุต าบลบางจาน 

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่
ผู้สูงอายุต าบลบางจาน 

6.โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

14,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

ให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

7.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

14,000 กองสวัสดิการสังคม เพื่อให้เข้าถึงสิทธิคนพิการ
เบื้องต้นและการสร้างเครือข่าย
คนพิการในชุมชน 

ให้เข้าถึงสิทธิคนพิการเบื้องต้น
และการสร้างเครือข่ายคนพิการ
ในชุมชน 

8.โครงการเข้าถึงสิทธิคนพิการเบื้องต้นและการ
สร้างเครือข่ายคนพิการในชุมชน 

17,800 กองสวัสดิการสังคม เพื่อให้เข้าถึงสิทธิคนพิการ
เบื้องต้นและการสร้างเครือข่าย
คนพิการในชุมชน 

ให้เข้าถึงสิทธิคนพิการเบื้องต้น
และการสร้างเครือข่ายคนพิการ
ในชุมชน 

9.โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุต าบลบาง
จาน 

18,800 กองสวัสดิการสังคม เพื่อประชุมประชาคมผู้สูงอายุ
ต าบลบางจาน 

ประชุมประชาคมผู้สูงอายุต าบล
บางจาน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

3.การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1.โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,390 ส านักงานปลัด เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

2.โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ส าคัญ (วันข้ึนปีใหม่) 

500 ส านักงานปลัด เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 
(วันข้ึนปีใหม่) 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 



๓๕ 

 
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.โครงการจัดกิจกรรมตามแนวทางการ
พัฒนาเมืองน่าอยู ่

28,020 ส านักงานปลัด เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวทางการ
พัฒนาเมืองน่าอยู ่

เมืองน่าอยู่ 

2.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบล
บางจาน 

27,790 ส านักงานปลัด เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบล
บางจาน 

สามารถจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต าบลได้ 

3.โครงการลอก คู คลอง หนอง บึง เพื่อ
ก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ าฯ 

273,000 ส านักงานปลัด เพื่อลอก คู คลอง หนอง บึง เพื่อ
ก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ า 

สามารถก าจัดวัชพืชที่กีด
ขวางทางน้ า 

4.โครงการคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมฯ 

500 ส านักงานปลัด เพื่อคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมและสิ่งแวดล้อมฯ 

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ดูแล 

6.การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

1.จัดงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญของชาต ิ 5,000 ส านักงานปลัด เพื่อจัดงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญของ
ชาติ 

ได้จัดงานวันรัฐพิธีและวัน
ส าคัญของชาติ 

2.โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

4,690 ส านักงานปลัด เพื่อจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

3.โครงการจัดงานพระนครคีรี ครั้งท่ี 34 15,000 ส านักงานปลัด เพื่ออุดหนุนงานพระนครคีรี ได้รับงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

7.การพัฒนาด้าน 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 4,100 ส านักงานปลัด พนักงานส่วนต าบล อบต.บางจาน องค์กรมีการพัฒนา 



๓๖ 

 
การเมือง กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร และการมีส่วน
ร่วม 

ประสิทธิภาพฯ 

2.โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ         พ.ศ.2540 

1,250 ส านักงานปลัด พนักงานส่วนต าบล อบต.บางจาน องค์กรมีการพัฒนา 

3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพฯ 

4,100 ส านักงานปลัด พนักงานส่วนต าบล อบต.บางจาน องค์กรมีการพัฒนา 

4.โครงการอบรมและให้ความรู้เรื่องการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

6,900 ส านักงานปลัด พนักงานส่วนต าบล อบต.บางจาน องค์กรมีการพัฒนา 

5.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท. 

33,000 ส านักงานปลัด พนักงานส่วนต าบล อบต.บางจาน องค์กรมีการพัฒนา 

6.โครงการท้องถิ่นอาสารากหญ้าริเริ่ม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

1,100 ส านักงานปลัด พนักงานส่วนต าบล อบต.บางจาน องค์กรมีการพัฒนา 

7.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

387,950 กองคลัง เพื่อเพ่ิมรายได้ในการจัดเก็บภาษ ี รายได้ในการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 

8.โครงการบริหารศูนย์ประสานการปฏิบัติการ
ร่วมและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนของ 
อปท. 

11,000 ส านักงานปลัด เพื่อบริหารศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติการร่วมและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนของ อปท. 

ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติการร่วมและ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนของ อปท. 

9.โครงการบริหารจัดการองค์กร 11,078,801.60 ส านักงานปลัด เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้ดีขึ้น องค์กรมีการพัฒนา 

10.โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงชนิดไร้
สายภายในต าบลบางจาน 

989,100 ส านักงานปลัด เพื่อติดตั้งเครื่องกระจายเสียงชนิด
ไร้สายภายในต าบลบางจาน 

เครื่องกระจายเสียงชนิด
ไร้สาย 

 



๓๗ 

 

1.4 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 -ด าเนินการจริงทุกโครงการ/กิจกรรม- 
การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่

ด าเนินการจริง  (จ านวน
โครงการ) 

จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการโยธา 8 2,366,900 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในต าบลบาง
จาน 

2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

งบกลาง 3 6,577,000 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ปุวยเอดส์ 

สังคมสงเคราะห์ 6 82,800 จัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ ฝึก
อาชีพแก่เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส  

การศึกษา 2 270,950 จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน/อาหาร
เสริมนม 

การศึกษา (เงินอุดหนุน) 11 6,577,000 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาแก่
เด็กและเยาวชนต าบลบางจาน 

สาธารณสุข 1 6,577,000 ฉีดวัคซีนเพื่อปูองกันโรคในสุนัขและ



๓๘ 

 

แมวภายในต าบลบางจาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการพัฒนาที่
ด าเนินการจริง   

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

รักษาความสงบภายใน 2 20,890 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ต้ัง
จุดตรวจสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่นภายในพื้นที่ 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป 4 329,310 จัดกิจกรรมคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม/พัฒนาเมืองชุมชนให้น่า
อยู่ บริหารจัดการขยะมูลฝอย/ลอก 
คู คลอง หนอง บึง ก าจัดวัชพืชที่กีด
ขวางทางน้ าในต าบลบางจาน 

6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ศาสนาวัฒนธรรมและ 3 24,690 ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์



๓๙ 

 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

ท้องถิ่นเสริมสร้างความสามัคคี 

7 การพัฒนาด้านการเมือง กระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี
ส่วนร่วม 

บริหารงานทั่วไป 8 11,524,101.60 ประสิทธิภาพการท างานที่เพ่ิมข้ึน 

เคหะและชุมชน 1 989,100 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงชนิดไร้สาย 

 

การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ด าเนินการจริง  

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่

ประชาชนได้รับ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

8 2,366,900 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในต าบลบาง
จาน 

เพิ่มความปลอดภัย/สะดวกใน
การคมนาคม การสัญจรไป-มา 

2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

งบกลาง 3 6,577,000 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุและผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ปุวย
เอดส์ ได้รับสวัสดิการมีรายได้
เพียงพอต่อการยังชีพ 

สังคมสงเคราะห์ 6 82,800 จัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ ฝึก
อาชีพแก่เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส  

เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้ร่วมกิจกรรม 
และได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

การศึกษา 2 270,950 จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน/อาหาร เด็กอนุบาลและประถมได้รับ



๔๐ 

 
เสริมนม อาหารเสริมกลางวันและอาหาร

เสริมนมที่มีคุณค่าครบถ้วน 

การศึกษา  

(เงินอุดหนุน) 

11 6,577,000 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนต าบลบางจาน 

เด็กและเยาวชนได้มีการ
แลกเปลี่ยนเพื่อท าประโยชน์แก่
สังคมและมีศักยภาพในตัวเอง 

สาธารณสุข 1 6,577,000 ฉีดวัคซีนเพื่อปูองกันโรคในสุนัขและ
แมวภายในต าบลบางจาน 

มีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคพิษสุนัขบ้า แมวบ้า ส่งผล
กระทบมาสู่คนดีขึ้น 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการพัฒนาที่
ด าเนินการจริง  

(จ านวนโครงการ) 

จ านวนเงิน 

ที่ด าเนินการจริง 

เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลที่ได้รับจริงหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ประชาชน

ได้รับ 

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

รักษาความสงบภายใน 2 20,890 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ตั้งจุด
ตรวจสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนภายในพ้ืนท่ี 

ช่วยปูองกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
ต่างๆและเกิดการเตรียมพร้อมเมื่อมี
ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทันท่วงที 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ 

5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมและสิ่งแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป 4 329,310 จัดกิจกรรมคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้รับการปลูกจิตส านึกรณรงค์ให้รัก
พื้นที่สีเขียวและช่วยกันดูแลรักษา



๔๑ 

 
ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม/พัฒนาเมืองชุมชนให้น่า
อยู่ บริหารจัดการขยะมูลฝอย/ลอก คู 
คลอง หนอง บึง ก าจัดวัชพืชที่กีด
ขวางทางน้ าในต าบลบางจาน 

ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมให้
อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

3 24,690 จัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นเสริมสร้างความสามัคคี 

7 การพัฒนาด้านการเมือง 
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กรและการมีส่วนร่วม 

บริหารงานทั่วไป 8 11,524,101.60 จัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่/จัด
อบรมให้ความรู้ต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ 

ประสิทธิภาพการท างานท่ีเพิ่มขึ้น 

เคหะและชุมชน 1 989,100 ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงชนิดไร้สาย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบ 



๒๕ 

 

1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
 -สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
 -ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการด้านการก่อสร้าง  
 -งบประมาณไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 -การไม่ให้ความร่วมมือของประชาชนในบางกลุ่ม  
 -งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
-การไม่ให้ความร่วมมือของผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 -ประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 

-งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 -ประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
 -งบประมาณมีไม่เพียงพอ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -ประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
 -งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม 
 -บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 -ประชาชนในพื้นท่ีไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
 -งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม มีจ านวนมากกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ทุกโครงการ 
  2. มีความพึงพอใจในตัววิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และอยากให้วิทยากรกลับมาบรรยายอีกในกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมมีความพึงพอใจในการให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ผู้สูงอายุได้รับการดู
และเอาใจใส่ ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ พบปะ แลก เปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สามารถค้นหาปราชญ์
ผู้สูงอายุที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และยังส่งเสริมให้มีการดูสุขภาพกายและใจ ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ,รายได้
เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  5. ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตชุมชนและเกิดการใช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิต สามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
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  6. เกิดความสามัคคีในชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในชุมชนต าบลบางจาน ซึ่งรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  7. สถาบันครอบครัว วัด ท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในการพัฒนาสถาบันครอบครัวร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างสังคมเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 

ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีจ านวนมากกว่าเปูาหมายที่วางไว้ 
  2. รายได้ในครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน  
  3. มีความต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมขึ้นอีกหรือจัดทุกเดือน  
            4 . ปัญญาความรุนแรงในครอบครัวลดน้อยลง 
      5. การประชาสัมพันธ์ ต าบลบางจานได้เป็นที่รู้จักจากการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและ

ประเมินผล 
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ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19.18 95.90 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.09 85.45 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 56.27 93.78 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 10 10.00 100.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10.00 100.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.00 90.00 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.64 92.80 
 3.5 กลยุทธ์   5 4.64 92.80 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 5.00 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.27 85.40 
 3.8 แผนงาน  5 4.27 85.40 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4.45 89.00 

รวมคะแนน 100 92.55 92.55 
 
  1) พบว่าประเด็น ที่ 3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
คะแนนสูงสุด 19.18 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
            2) พบว่าประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ าสุด  17.09 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
    
 
        

ส่วนที่ ๓ 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

20 19.18 95.90 ควรน าเสนอข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2.91 97.00 ควรน าเสนอข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 1.91 95.00 ควรน าเสนอข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1.82 91.00 ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งเสพติดให้มากขึ้น 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 1.91 95.00 ควรน าเสนอข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1.91 95.00 ควรส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 

1.6ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2.00 100.00 ควรส่งเสริมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดให้เป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยว 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ าปุาไม้ภูเขาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2.00 100.00 ควรน าเสนอข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1.82 91.00 ควรน าเสนอข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุดเน้นความ
ละเอียดของข้อมูลตามจริง 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

3 3.00 100.00 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ให้มากกว่าเดิม 

 

รวม 20 19.18 95.90  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ลงข้อมูลได้ละเอียดพอสมควร และควรน าเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้
มากที่สุดจะเป็นประโยชน์  

     ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ควรน าเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

               ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ์ควรเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งเสพติดให้มากกว่านี้ 

               ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ดี
พอสมควร 

              ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) ควรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ แรงงานให้มากข้ึนกว่าเดิม 
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               ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ ควรส่งเสริมสินค้าพ้ืนเมือง ประเพณี
ต่างๆเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

               ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ าปุาไม้ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ดี
พอสมควร 

               การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.ควรส ารวจให้
มีความละเอียดมากกว่านี้ 

               การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จานท าได้ดีแต่ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิม 

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.09 85.45  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

5 4.55 91.00 มีความเชื่อมโยงกันดี
มาก 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3 2.00 66.66 สามารถวิเคราะห์ได้ดี 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 2.64 88.00 ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดควร
มีความละเอียดมากกว่านี ้

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน 3 2.73 91.00 เพิ่มการส่งเสริมอาชีพโดยใช้
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รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

วัสดุในท้องถิ่น 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3 2.64 88.00 ควรเพิ่มการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3 2.55 85.00 สามารถแยกได้เห็นชัด
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหา อุปสรรค 
 

รวม 20 17.09 85.45  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 มีความเชื่อมโยงกันดีมาก 
  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ได้ดี 
  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป ควรเพิ่มการส่งเสริมอาชีพโดย
ใช้วัสดุในท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ควรเพิ่มการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แกS่-Strength(จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก สามารถแยกได้เห็นชัดเกี่ยวกับจุด
แข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค 
              สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหายังไม่ชัดเจน 
              สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ  
สรุปผลได้ละเอียดสามารถน าไปก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
             ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลที่ได้รับ/ผลที่
ส าคัญ ผลกระทบสรุปได้ชัดเจน แต่แนวทางการแก้ไขยังไม่ค่อยชัดเจน 

1.4 ยุทธศาสตร์ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65 54.27 92.55  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาน  สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาน  และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10.00 100.00 มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง
กันดีมาก 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

10 10.00 100.00 มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง
กันดีมาก 
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แห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 9.00 90.00 มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง
กันดีมาก 

3.4 วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางจาน และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 4.64 92.80 มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง
กันดีมาก 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาน ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ

5 4.64 93.00 มีความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
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วิสัยทัศน์นั้น 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ี
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5.00 100.00 มี ความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางจาน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 4.27 85.40 มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.8 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางจาน ที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4.27 85.40 มีความชัดเจน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน 

5 4.45 89.00 มีความเช่ือมโยงกัน 

รวม 60 56.27 92.55  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 เป็นอย่างดี ส าหรับ จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) มี
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
จาน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  รวมถึงแผนงานหรือจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว ดีพอสมควร ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 
 
 



๓๗ 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน เป็นดังนี้ 
 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.09 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8.64 

5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 56.40 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.27 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.36 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.27 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4.27 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4.09 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.18 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.18 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4.27 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3.91 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.55 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 4.45 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.45 
รวมคะแนน 100 85.00 

 
  1) พบว่าประเด็น  สรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด  9.09 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
             2) พบว่าประเด็น งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ได้คะแนนต่ าสุด  
3.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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  3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  121 โครงการ ได้คะแนน  
4.18  คะแนน ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจ านวนโครงการทั้งหมด  121 โครงการได้
คะแนน 4.36 คะแนน ของคะแนนที่มี มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective)โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล  วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจานได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้ง
จ่ายใหม่ ด าเนินการ จ านวน 121 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.80 ของโครงการทั้งหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256 5) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 จ านวน  262 โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 จ านวน 3 โครงการ  
  6) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  จากจ านวนโครงการทั้งหมด  
32 โครงการได้คะแนน 4.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.60 ของคะแนน  
                7 ) พบว่า เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จาก
จ านวนโครงการทั้งหมด 121 โครงการได้คะแนน 4.18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.63 ของคะแนน 

                8 ) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จากจ านวนโครงการทั้งหมด  121 
โครงการได้คะแนน 4.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.60 ของคะแนน 

                9 ) พบว่า โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จากจ านวนโครงการทั้งหมด 57 โครงการได้
คะแนน 3.91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.20  ของคะแนน 

               10 ) พบว่า  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 121 โครงการได้คะแนน 4.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของคะแนน 

               13 ) พบว่า มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จาก
จ านวนโครงการทั้งหมด 121 โครงการได้คะแนน 4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.00 ของคะแนน 

               14 ) พบว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  จากจ านวนโครงการทั้งหมด  121 
โครงการได้คะแนน 4.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.00 ของคะแนน 

 

 



๓๙ 

 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย - 59 59 

- หญิง - 41 41 
2 อายุ    
 - 15-25 ปี - 12 12 

- 26-30 ปี - 6 6 
- 31-40 ปี - 3 3 
- 41-50 ปี - 32 32 
- 51-60 ปี - 35 35 
- 61-70 ปี - 9 9 
- 71 ปีขึ้นไป - 3 3 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ปี - 6 6 

- 5-10 ปี - 11 11 
- 11-20 ปี - 9 9 
- 21-30 ปี - 16 16 
- มากกว่า 30 ปี - 58 58 

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
- 18 18 

- ประถมศึกษาตอนปลาย - 10 10 
- มัธยมศึกษาตอนต้น - 26 26 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย - 4 4 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) - 23 23 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - 14 14 
- ปริญญาตรี - 5 5 
- ปริญญาโท - 0 0 
- ปริญญาเอก - 0 0 
- อื่น ๆ - 0 0 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที/่ชุมชน 
(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน - 24 24 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น - 18 18 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

- 20 20 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน - 3 3 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน - 2 2 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

- 18 18 

- สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน           
(อปพร.)  

- 4 4 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง - 0 0 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

- 3 3 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ - 1 1 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

- 1 1 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ - 6 6 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

- 0 0 

- สื่อมวลชน - 0 0 
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

- 0 0 

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ - 0 0 
 รวม 100 100 

 
  จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นชาย 59 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีอายุช่วง 
41-50 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มากกว่า 30 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 58 
ระดับการศึกษา มากที่สุด คือระดับประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 26 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน 
มากที่สุด คือ ประชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 24 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 
-2565) ได้ด าเนินการโครงการตาม ข้อบัญญัติงบประมาณพ.ศ.2563 ในเขตพ้ืนที่โดยได้รับความร่วมมือการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆประสบ
ผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บางจาน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงสี
ใน หมู่ที่ 1 

274,000.00 274,000.00 0.00 0.00 

2. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

570,000.00 570,000.00 0.00 0.00 

3. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ าซอย4 หมู่ที่ 6 

90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 

4. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรังปรุงถนน คสล.
เดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอน กรีตซอย 3 (พร้อมท่อ

738,500.00 560,000.00 560,000.00 178,500.00 



๔๒ 

 

ระบายน้ า) หมู่ 7 

5. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารโรง
จอดรถเดิมเป็นส านักงาน
กองช่าง 

300,000.00 296,000.00 296,000.00 4,000.00 

6. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

190,000.00 190,000.00 190,000.00 0.00 

7. 
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล 
หรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

180,000.00 170,000.00 170,000.00 10,000.00 

8. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลบางจาน 

20,000.00 16,100.00 16,100.00 3,900.00 

9. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

20,000.00 2,800.00 2,800.00 17,200.00 

10. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการแก่ผู้สูงอายุต าบล
บางจาน 

20,000.00 13,300.00 13,300.00 6,700.00 

11. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการประชุมประชาคม
ผู้สูงอายุต าบลบางจาน 

20,000.00 18,800.00 18,800.00 1,200.00 

12. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึง
สิทธิคนพิการเบื้องต้นและ
การสร้างเครือข่ายคนพิการ

20,000.00 17,800.00 17,800.00 2,200.00 
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ในชุมชน 

13. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมความรู้ทาง
กฎหมายเบื้องต้นเก่ียวกับ
สิทธิเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

14. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

256,900.00 247,950.00 247,950.00 8,950.00 

15. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

16. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาทักษะเพ่ือ
การเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

17. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การสอนวิชาสังคมศึกษา 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

18. 

ด้านการส่งเสริม
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่อาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

19. 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาล
ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
ฯลฯ 

2,000.00 500.00 500.00 1,500.00 



๔๔ 

 

20. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

30,000.00 22,790.00 22,790.00 7,210.00 

21. 

ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการจัดกิจกรรมตามแนว
ทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชุมชนน่าอยู่ 

30,000.00 28,020.00 28,020.00 1,980.00 

22. 

ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ต าบลบางจาน 

30,000.00 29,590.00 29,590.00 410.00 

23. 

ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

โครงการคุ้มครองดูแล
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคุมและลด
มลพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5,000.00 500.00 500.00 4,500.00 

24. 

ด้านการ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 

25. 

ด้านการ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานพระนครคีรี - 
เมืองเพชร ครั้งที่ 34 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

26. 

ด้านการ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดงานวันรัฐพิธีและวันส าคัญ
ของชาติ 

30,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 
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27. 

ด้านการ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

50,000.00 4,690.00 4,690.00 45,310.00 

28. 

การบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ 

150,000.00 4,100.00 4,100.00 145,900.00 

29. 

การบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปราม
การทจริต 

20,000.00 6,900.00 6,900.00 13,100.00 

30. 

การบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 

5,000.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 

31. 

การบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการท้องถิ่นอาสาราก
หญ้าริเริ่ม ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

10,000.00 2,900.00 2,900.00 7,100.00 

32. 

การบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

400,000.00 387,950.00 3,950.00 12,050.00 

33. 

การบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กรและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ฯ 

40,000.00 31,000.00 31,000.00 9,000.00 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ

ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน ต าบลบางจาน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  

                “ บางจานน่าอยู่ ฟ้ืนฟูต าบล ประชาชนมีส่วนร่วม ” 

ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                          ๑) มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
                          2) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
       3) ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและปูองกัน
การเกิดอาชญากรรมได้ 
          4) มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ส่วนที่ 4 
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         1. สมาชิกในชุมชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตพร้อมทั้งได้รับ
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพที่หน่วยงานจัดขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก 

         2. เด็กเยาวชนในต าบลได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพมากขึ้น รวมทั้ง
ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 

   3. มีเครื่องมือเครื่องใช้และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประ
สิทธิทางการศึกษามากข้ึน 

   4. มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนมาก
ขึ้น 

   5. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อันได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
เป็นการลดช่องว่างและปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี 

   6. ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

   7. การจัดอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก ศพด.และสพฐ.ในเขตต าบล เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ร่างกายและส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี 

   8. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ เป็นการช่วยลดปัญหาภาระทางสังคมของ
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้พอช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

   1. มีการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้น า อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท 

   2. มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง 

   3. มีการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ฯ  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

   1. การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง
และรู้จักการประหยัดการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นอย่างดี 

   2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตต าบลท าให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ภายในต าบลเกิดการ
กระจายรายได้อีกทางหนึ่ง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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         1. ลดปัญหาขยะมูลฝอย  ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง รวมทั้งน าขยะรีไซเคิล
กลับมาใช้ใหม่ได้  
       2. เพ่ิมพ้ืนที่การปลูกต้นไม้ส่งผลให้บรรยากาศดีขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   1. เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   2. ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม ร่างกายและจิตใจของเด็ก เยาวชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  

   3. เป็นการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

   1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีระดับการปฎิบัติงานในหน้าที่และที่ได้รับ
มอบหมายและอ่ืนๆได้ดียิ่งข้ึน 

   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ในการ
ให้บริการประชาชน 

   3. สถานที่ในการปฎิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการประชาชน  

             4. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์ ทุกคนในต าบลบางจาน ได้รับการดูแลและได้รับสวัสดิการจาก
ภาครัฐอย่างท่ัวถึง สุขภาพแข็งแรงและได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ น ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    1.2.2 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สร้างความรักความเข้าใจภายในครอบครัว  
    1.2.3 ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้จากวัตถุดิบภายในต าบลและการอนุรักษ์อาชีพพ้ืนบ้านของชุมชมที่
ก าลังจะหายไป 
    1.2.4 เด็ก นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และอ่ืนๆ เป็นการสร้างและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถสามารถเกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ในอนาคต 
   
    1.2.5 ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป  
    1.2.6 องค์กรได้รับการพัฒนาด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
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แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ 

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 19,238,467.00 17 13,777,000.00 28 44,808,520.00 17 35,598,746.00 26 23,961,371.00 

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

79 2,842,500.00 90 3,287,500.00 91 3,309,500.00 91 3,309,500.00 90 3,309,500.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

12 1,550,000.00 12 1,550,000.00 12 1,550,000.00 13 1,700,000.00 12 1,550,000.00 

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

6 270,000.00 6 270,000.00 7 370,000.00 8 390,000.00 7 370,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

11 747,000.00 11 752,000.00 12 817,000.00 12 817,000.00 12 817,000.00 

ด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

24 734,000.00 25 784,000.00 25 784,000.00 25 784,000.00 25 784,000.00 

การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

19 2,146,000.00 19 4,746,000.00 18 2,026,000.00 19 2,276,000.00 18 2,026,000.00 

รวม 
          

 

การจัดท างบประมาณ 

       ผู้บริหารอบต.บางจาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
66 โครงการ งบประมาณ 5,836,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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๑. ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 3,722,500.00 

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 26 835,900.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 6 172,000.00 

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1 30,000.00 

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4 66,000.00 

ด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 170,000.00 

การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 10 840,000.00 

รวม 66 5,836,400.00 

  
การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จ านวนเงิน 3,859,400 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 30 
โครงการ จ านวนเงิน 2,025,940 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 2,150,000.00 4 1,216,000.00 

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 11 630,750.00 11 630,750.00 
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ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2 23,290.00 2 23,290.00 

ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

0 0 0 0 

ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3 58,110.00 3 58,110.00 

ด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 47,690.00 4 47,690.00 

การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6 434,100.00 6 50,100.00 

รวม 33 3,343,940.00 30 2,025,940.00 

ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม มีจ านวนมากกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ทุกโครงการ 
    2. มีความพึงพอใจในตัววิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และอยากให้วิทยากรกลับมาบรรยายอีกในกิจกรรม
ครั้งต่อไป 
    3. ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมมีความพึงพอใจในการให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  
    4. ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรม  อาทิ ผู้สูงอายุได้รับ
การดูและเอาใจใส่ ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ พบปะ แลก เปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สามารถค้นหาปราชญ์
ผู้สูงอายุที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และยังส่งเสริมให้มีการดูสุขภาพกายและใจ ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน,รายได้เพ่ิมข้ึน
จากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    5. ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตชุมชนและเกิดการ
ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิต สามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
       6. เกิดความสามัคคีในชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในชุมชนต าบลบางจาน ซึ่งรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
   7. สถาบันครอบครัว วัด ท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในการพัฒนาสถาบันครอบครัวร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างสังคมเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน 

ผลส าเร็จที่วัดได้ 
    1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีจ านวนมากกว่าเปูาหมายที่วางไว้ 
    2. รายได้ในครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน  
    3. มีความต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมขึ้นอีกหรือจัดทุกเดือน  
    4.  ปัญญาความรุนแรงในครอบครัวลดน้อยลง 
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    5. การประชาสัมพันธ์ ต าบลบางจานได้เป็นที่รู้จักจากการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน
   

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล บางจานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖3 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล บางจาน จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพของแผน
มาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ  ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่
สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชน เกิดความไม่ พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข โดยเฉพาะ ในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชน
ให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
          6. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง โดยการส ารวจสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม พบว่า เกิดจากการขาด
แคลนบุคลากร นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่
โครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการค านวณงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันส่งผลในการวางแผนและการบริหาร
งบประมาณต่างๆ  ควรน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะ ควรอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น 
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       7. ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่นเป็นล าดับแรก และ
ควรมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจ าให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยน าข้อมูลสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

               8. ส านัก/กองต่างๆ ต้องเร่งด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้เพื่อการจัดสรรงบประมาณใน
การเบิกจ่าย เพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

              ๑. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน   

โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องด าเนินการพัฒนาอีกมาก 

              ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความส าคัญกับการท าแผนพัฒนาต าบล  ท าให้การปฏิบัติงานยัง

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 

              ๓. การน าแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจ านวนโครงการที่น าไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นที่ต่ า คณะ

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องให้ความส าคัญของแผนพัฒนามากขึ้น 

ข้อสังเกตุในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ข้อสังเกตโดยรวมจากการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  สอดคล้องกับแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
ดังนี้ 

   1) การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน  จะค านึงถึงรายจ่ายประจ าในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในส านักงานและสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลเป็นล าดับแรก ท า
ให้มีงบประมาณเหลือจ านวนน้อยที่จะน าไปใช้ในการจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาสามปีเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชน
ต าบลบางจาน 

   2) องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน มีปัญหาความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยในการด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ได้ก าหนดไว้ มีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอนและการ
ด าเนินบางขั้นตอนต้องอาศัยความรู้ความช านาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ เช่น การส ารวจออกแบบก่อสร้าง การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจรับการจ้าง เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางจานยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า 
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      3) การน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาฯสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยังไม่
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ สังเกตได้จากผลการด าเนินงาน 

      4) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่จะด าเนินการช่วงไตรมาสสุดท้าย ท าให้อัตราส่วนในการด าเนิน
ผลงานมีค่าน้อยมาก 

   ข้อเสนอแนะ 

   1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง โดยการส ารวจสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน พบว่า เกิดจากการขาด
แคลนบุคลากร นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ควรน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะ ควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น 

   2) ควรให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่นเป็นล าดับแรก และ
ควรมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจ าให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยน าข้อมูลสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีอย่างจ ากัด 

  2. การให้ข้อมูลแบบส ารวจที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้การประมวลผลมีความคลาดเคลื่อนไป  

  3. ผู้กรอกแบบสอบถามไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม   

   4. โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมาก  โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและรายได้ของ
ท้องถิ่นและเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่  องค์การบริหารส่วน ต าบล
บางจานจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

  5. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ  ท า
ให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย  

  6. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรม  การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
    7. ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลายๆด้าน  เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่างๆบุคลากร  งบประมาณ
ฯลฯ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ปัญหา 

  1. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนด าเนินงาน  
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  2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่างบประมาณท่ีได้รับ ท าให้การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆท าได้น้อยมากเม่ือเทียบกับกับความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสอดคล้องกัน 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า 

2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความสัมพันธ์กันกับงบประมาณ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่โครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการค านวณงบประมาณใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมี
ความสัมพันธ์กันส่งผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ 

4. ส านัก/กองต่างๆ ต้องเร่งด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้เพื่อการจัดสรรงบประมาณ
ในการเบิกจ่าย เพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆพร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. การประชาชนสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ค่อยทั่วถึง  

 2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆขอให้ค านึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  

 3. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆให้ครบทุกชุมชน  

 4. ควรพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การลักขโมยและแหล่งมั่วสุมสิ่งเสพติดในชุมชน  

 5. ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน  

 6. โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการควรมีความทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 


