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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 13 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น เพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน การใช้งบประมาณตามโครงการต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป โดยจะได้สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนา พร้อมประกาศให้ประชาชนรับทราบตามล าดับต่อไป 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว  
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ส่วนที่ 1  
บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน อบต. พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าวจึงเป็นการติดตาม
ผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
มะพร้าวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าวตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  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 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลบางมะพร้าว 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 



ห น้ า  | 2 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 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 าบลบางมะพร้าว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางมะพร้าว ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบางมะพร้าว หรือสังคมส่วนรวม
มากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 
29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 ก าหนดว่า(3)รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าวได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 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 าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
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 การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ต าบลบางมะพร้าว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจ ะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
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อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

4.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว 

0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศผลการติ ด ต ามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบล../อปท. . . .
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
4.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลปากน้ าหลังสวนในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น        ในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
4.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง     
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผล
ที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

http://www.dla.go.th/
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจรวมถึงอ าเภอ....และ
จังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) หรือ
วัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก 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 ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  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) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
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โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมายกลยุทธ์แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน 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 ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน 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 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ž   
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบ

ติดตามผลการด าเนินงาน
ของ อบต. 2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รอบ 
1 ปี 
(ต.ค.62-
ก.ย.63) 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1 การ
ก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของ อบต.
ในภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อ
การด าเนินงานของ อบต.ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุก ๆ 1 ปี 
( ภายใน  
เดือน
ธันวาคม
ของทุกปี ) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน 
นับตั้งแต่
รับ
รายงาน 

คณะ 
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน 
นับตั้งแต่
รายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

 

1.ภายใน    
 เดือน
ธันวาคม
ของทุกปี 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า 
30วัน 
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ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

---------------- 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา  

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า      

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 1.แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 
1.1  วิสัยทัศน์  (VISION) 

“ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” 
1.2  พันธกิจ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐานการ

ผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานที่

มีคุณภาพ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 
 3. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมทีมีคุณภาพ 
 4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด  ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน 
1.3  เป้าประสงค์รวม 
 1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
 2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความพร้อมและ

ทันเหตุการณ ์
 5. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารราชการจังหวัด 
 
1.4  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 การพัฒนาเกษตรกรรม  การท่องเที่ยว  และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
 2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 
การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 

1 พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 

 2. ปูองกัน สงวน อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
 3. พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
 3.  พัฒนาระบบการอ านวยความเป็นธรรมของจังหวัด 
 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ 
 5.  พัฒนาระบบควบคุมแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ที่ 1 รายได้จากการเกษตรและท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 กลยุทธ์  1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
   2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
   3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความม่ันคงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็งและ 
มีภูมิคุ้มกัน   
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการด าเนินงานชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลือมล้ าทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ที่  3  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีความสมดุลทางระบบนิเวศ 
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กลยุทธ์  1. พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 
2. ปูองกัน สงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
3. พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความม่ันคงเพื่อ
การ พัฒนาแบบประชารัฐ 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ที่  4  บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงการอ านวย
ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ 1.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐ 
3.  พัฒนาระบบการอ านวยความเป็นธรรมของจังหวัด 
 

2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งสู่องค์กรชั้นน าการบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน กลุ่มอาชีพ และการเกษตรในเรื่องคุณภาพผลผลิต 

การแปรรูปผลผลิต การตลาด การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต 
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและตรง

ตามความต้องการของประชาชน 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต  ปูองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและการสงเคราะห์

แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ซ้ าซ้อน 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดและนอกสังกัด 
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการจัดการกีฬา  อนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 6 จัดระเบียบชุมชนและสังคม  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

คุณภาพอย่างยั่งยืน 
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 9 เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

นโยบายการบริหารราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 

ภายใต้แนวคิด  “นโยบาย 5 ดี เพื่อคนชุมพร คือ สุขภาพดี  การศึกษาดี  รายได้ดี  สังคมดี  และน้ า-ถนนดี”  
สามารถแบ่งเป็นนโยบายได้จ านวน  8  ด้าน  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  และคุณภาพชีวิต 
การมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดความสุขในครัวเรือนและความเข้มแข็งของสังคม 



ห น้ า  | 12 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

1.1  ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพ และอนามัยของประชาชน 
1.2  รณรงค์ปูองกันและควบคุมการระบาดของโรคและยาเสพติด 
1.3  สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องใช้ทางการแพทย์ 
1.4  ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ และผู้ประสบภัย 
1.5  ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการแก่ผู้สูงอายุ  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวชุมชน

และลดช่องว่างระหว่างวัย 
1.6  จัดตั้งศูนย์ประสานงานบรรเทาสาธารภัยจังหวัดชุมพร 
1.7  สนับสนุนสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชุมพร 
1.8  สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครและมูลนิธิการกุศล 
1.9  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย  ในการผลิตและแปรรูปสมุนไพร 

2. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การศึกษาเป็นการปูพ้ืนฐานความม่ันคงของชีวิต  ส่วนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และ 

ประเพณีเป็นเครื่องหล่อหลอมคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นคนดีมีชีวิตที่สมบูรณ์ 
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
2.2 สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาองค์กรวิชาชีพครู  บุคลากร  สื่อการเรียนการสอน

และเทคโนโลยี  เพ่ือมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษา  และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัย”  ในจังหวัดชุมพร 
2.4 สนับสนุนค่ายวิชาการระดับจังหวัด  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
2.5 ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์  เพื่อเผยแพร่ค าสอนทางพุทธศาสนา 
2.6 สนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรม “ตามรอยวิถีพุทธ”  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เยาวชน

และประชาชนทั่วไป 
 2.7 สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนา 

2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ 
                   ปัญญาท้องถิ่น 

 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการส่งเสริมรายได้ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวพระราชด าริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
3.1 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลาง เพ่ือรวบรวม และกระจายผลผลิตทางการเกษตรสู่มือผู้ประโภคท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
3.2 ส่งเสริมองค์กรเกษตรกรและตลาดชุมชน  ให้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาราคา

พืชผลทางการเกษตร และมีความช านาญในการบริหารจัดการระบบตลาด 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตที่เน้นคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่า 

สินค้าแปรรูป 
3.4 สร้างจุดเด่น เน้นจุดขาย ขยายโอกาส  ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง 

ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มสตรี  แม่บ้านอบจ.ให้มีอาชีพและรายได้เสริมในครัวเรือน 
 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและหันมาใช้พลังงานอ่ืนทดแทน 
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4. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
           บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดชุมพร 

4.1 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.2 ส่งเสริมพัฒนาการตลาดและการบริการที่มีคุณภาพน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนเชื่อมโยง

เครือข่ายการท่องเที่ยวผ่านทางสังคมออนไลน์ 
4.3 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร 
4.4 พัฒนาพื้นทีโ่ครงการหนองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเชิงนิเวศวิทยา  

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา  ในระดับอ าเภอและจังหวัด 
4.6 พัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพ 
4.7  สนับสนุนการจัดกีฬา เยาวชน ประชาชน และผู้น าท้องถิ่น 

5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
วางระบบการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

 5.1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ 
 5.2 บูรณาการโครงข่ายเชื่อมโยงถนนสายหลักระหว่างต าบลและสายยุทธศาสตร์เพ่ือการเกษตร  
                 และการท่องเที่ยว 
 5.3 ขยายเขตประปาและไฟฟูาให้มีใช้อย่างทั่วถึง 
 5.4 สนับสนุนและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 
 5.5 ร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
 

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการบ าบัดฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
6.1 เร่งสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษของจังหวัดแบบครบวงจร อาทิ ขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  เสียง และอากาศ 
6.2 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น สภาวะโลกร้อน  และ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
6.3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ภาค

ราชการ และภาคเอกชน 
7. นโยบายด้านการเมือง  การบริหารและสารสนเทศ 

ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่าง ประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.1  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจ 
7.2  ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
7.3  สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7.4  ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ท างาน  สอดคล้อง

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนา 
7.5  สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
7.6  ผลักดันให้มีการจัดท าฐานข้อมูลที่สมบูรณ์  ถูกต้อง  และชัดเจน  เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งจังหวัดเพ่ือ

ประโยชน์ในการคิดตัดสินใจพัฒนา 
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8. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  เป็นผู้น าในการบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
8.1  พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร  โดยเน้นการท างานเป็นทีมเพ่ือมุ่ง   

 ผลสัมฤทธิ์ 
8.2  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ในการจัดบริการสาธารณะ 
8.3  จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และเทคโนโลยีให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
8.4  สร้างอาคารส านักงานใหม่ที่เหมาะสม  เพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอนในอนาคต 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2558-2562 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นถนนที่ อปท.ควรด าเนินการ  โดยระบุ

พิกัดทางภูมิศาสตร์  เพ่ือจะได้ทราบว่าถนนอยู่ที่ใด  มีสภาพอย่างไร  และต้องปรับปรุงเมื่อใด 
1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

และภัยแล้ง  โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์  เพื่อวางแผนบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ าการเกษตร อีกทั้งปูองกันการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ซ้ าซ้อน 

1.3 แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ  เน้นกลุ่มแรงงานนอกระบบและกลุ่มที่ไม่มีงานท า 
2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม 

- การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม 
- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
- การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
- งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 

2.3 แนวทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

2.4 แนวทางการสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย  พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือ

การพัฒนาชุมชน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 
3.2 แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม  ประนอมข้อพิพาทและช่วยเหลือด้าน

กฏหมาย 
3.3 แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจ 

เกิดข้ึน 
  -  ส่งเสริมความรู้ในการจัดการสาธารณภัย 
  -  ซักซ้อมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  -  จัดหาสถานที่  และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 
 

3.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  ส ารวจจุดที่เกิดเหตุร้าย  ภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพ  และ 
                 หามาตรการปูองกัน 

1.5 แนวทางการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  มาตรการในการปูองกันปัญหา  โดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน  สร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชน  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และ

พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร  ให้ความรู้ทางวิชาการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  จ าหน่ายผลผลิต  หาพันธุ์

พืช  และการบ ารุงดิน 
4.3 แนวทางการพาณิชยกรรม หาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับการค้าขาย  และมาตรการสร้างความมั่นคงทาง

รายได้ให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 
4.4 แนวทางด้านการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของ

ชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาปุาและน้ าแบบบูรณาการ 

 
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.1  แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่น 
 6.2  แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 6.3  แนวทางการอนุรักษ์  ท านุบ ารุง  รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 
 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
7.1 แนวทางการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  

- เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม 
- สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
- รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

7.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
8. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8.1 แนวทางพัฒนากลุ่ม อปท.ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
8.2 แนวทางส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
8.3 แนวทางส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
8.4 แนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
8.5 แนวทางส่งเสริมด้านการศึกษา 
8.6 แนวทางส่งเสริมด้านสุขภาพ 
8.7 แนวทางส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
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8.8 แนวทางส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
  
1.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
       1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาท้องถิ่น   

"ชุมชนน่าอยู่    วิถีชีวิตโดดเด่น   
ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล  เศรษฐกิจมั่นคง   

การบริหารจัดการโปร่งใส   จากการมีส่วนร่วมของประชาชน" 
 

       1.1.2 พันธกิจ (Mission)  
 1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 

2.  จัดให้มีและบ ารุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
 3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

4.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
 5.  ส่งเสริมการศึกษา   

6.  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 7.  พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 8.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 9.  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

         10.  จัดให้มีการปูองกันและแก้ไขบรรเทาสาธารณภัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        11.  พัฒนาระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  
 
       1.1.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
 1.   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
          2.   ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

3.   เพ่ือให้คนในชุมชนมีการด ารงชีพที่สงบสุขภายใต้การได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
          4.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชนภายใต้การมีส่วนร่วม   
                ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้วิธีการปูองกันและรักษาสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 
6. พัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูง 
7. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการด้านอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
9. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในการประกอบอาชีพ  

       1.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

    โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร์ 
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคม 
- ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา  นันทนาการ   
- ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมในสังคม 
- ส่งเสริมกิจกรรมความเข้มแข็งชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร์ 

                      - การปูองกันและแก้ไขบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร์ 

-ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร์ 
                      -การพัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  ท่อระบายน้ า  สะพาน 
                      -การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชน 
                      -การส่งเสริมความปลอดภัยในระบบการสัญจร 
                      -ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร์ 

-ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการในหน่วยงาน ,ชุมชน,องค์กรชุมชน  และเครือข่าย 
-ส่งเสริมการเรียนรู้ข่าวสารและการสร้างความเข้าใจในการเมืองการปกครองระบอบ    

  ประชาธิปไตย กับบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
-จัดอาคารสถานที่ให้เพียงพอแก่การท างานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท างานให้น่าอยู่ 
-จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้เพียงพอและทันสมัย 

         -ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ 
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยว 

โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร์ 
-สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมการปูองกันและเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-การบ าบัดและก าจัดขยะ 
-การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 
โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร์ 

-จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งด้านอุปโภคบริโภค  
และเกษตรกรรม / -งานอนุรักษ์แหล่งน้ า 
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3. โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การคุ้มครองทางสังคม 

      

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
1.2 แผนงานการศึกษา 10 3940000 11 3,970,700 10 3,940,000 10 3,940,000 10 3,940,000 51 19,730,700 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 9 1,110,000 9 1,110,000 9 1,130,000 11 1,160,000 11 1,160,000 49 5,670,000 
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4 360,000 4 360,000 5 1,260,000 6 1,430,000 6 1,230,000 25 4,660,000 
1.5 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน 8 250,000 8 250,000 8 250,000 9 255,000 9 255,000 42 1,260,000 
1.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 9 3,150,000 9 3,150,000 8 1,650,000 15 2,440,000 15 1,990,000 56 12,380,000 
1.7 แผนงบกลาง 2 6,720,000 2 6,720,000 2 6,720,000 2 6,720,000 2 6,720,000 10 33,600,000 
 รวม 43 15,630,000 44 15,660,700 43 15,050,000 54 16,045,000 54 16,045,000 238 77,980,700 

 ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความ
เรียบร้อย 

            

2.1 แผนรักษาความสงบภายใน 7 5,050,000 7 3,050,000 8 2,460,000 9 3,270,000 9 3,270,000 40 17,100,000 
2.2 แผนสาธารณะสุข 5 490,000 5 490,000 5 490,000 5 490,000 5 490,000 25 2,450,000 
 รวม 12 5,540,000 12 3,540,000 13 2,740,000 14 3,760,000 14 3,760,000 65 19,550,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565 รวม5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

      

3.1 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน 6 1,500,000 5 1,100,000 6 1,800,000 7 2,200,000 7 2,200,000 31 8,800,000 
 รวม 6 1,500,000 5 1,100,000 6 1,800,000 7 2,200,000 7 2,200,000 31 8,800,000 
 ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
            

4.1 แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 33 22,700,000 12 7,600,000 60 23,950,000 65 26,050,000 65 26,050,000 235 106,305,000 

4.2 แผนงานเคหะและชมุชน 12 3,200,000 1 500,000 1 500,000 12 6,000,000 12 6,000,000 38 16,200,000 
 รวม 45 25,0900,000 13 8,100,000 61 24,450,000 77 32,150,000 77 32,150,000 273 122,550,000 

 ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและบริหาร
จัดการ 

            

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 1,000,000 1 1,000,000 2 1,050,000 7 1,220,000 7 1,220,000 18 5,490,000 
5.2 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน 5 1,870,000 5 1,870,000 5 870,000 5 1,500,000 5 870,000 25 6,980,000 
5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 3,500,000 6 3,500,000 6 3,000,000 6 3,000,000 6 3,000,000 30 16,000,000 

 รวม 12 6,370,000 12 6,370,000 13 4,920,000 18 5,720,000 18 5,090,000 73 28,470,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
    (บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

      

6.1 แผนงานเคหะและชมุชน 8 2,000,000 8 2,000,000 7 2,000,000 7 2,000,000 8 2,200,000 38 10,000,000 
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมละนนัทนาการ 1 100,000 1 100,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 8 3,200,000 
6.3 แผนงานการเกษตร 5 700,000 5 700,000 5 700,000 2 1,000,000 2 1,000,000 25 3,500,000 

 รวม 14 2,800,000 14 2,800,000 14 3,700,000 14 3,700,000 15 3,900,000 71 16,900,000 

 ยุทธศาสตร์ที่   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ด้านการจัดการน้ า 

            

7.1 แผนงานพาณิชย ์ 13 10,950,000 5 8,7000,000 14 7,000,000 14 7,000,000 14 7,000,000 60 40,650,000 
7.2 แผนงานการเกษตร 4 4,000,000 0 0 4 2,000,000 4 2,000,000 4 2,000,000 16 50,650,000 
 รวม 17 14,950,000 5 8,700,000 18 9,000,000 18 9,00,000 18 9,000,000 76 50,650,000 

              

 รวมท้ังสิ้น 149 72,960,000 105 46,270,000 168 61,870,000 202 72,475,000 203 71,595,000 827 324,900,700 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

********************** 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

แบบที่ 1 แนวทางการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การ
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย 
รัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

 
 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด             ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

 
 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แบบที่ 2 แนวทางการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง   
    แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการ
ณ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ประเมินผ
ล ก า ร น า
แผนพัฒน
าท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติ
ใ น เ ชิ ง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ประเมินผ
ล ก า ร น า
แผนพัฒน
าท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติ
ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม  งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 . 
แ ผ น ง า น
แ ล ะ
ยุทธศาสต
ร์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

5 . 
โคร งกา ร
พัฒนา 
5.1 ความ
ชัดเจนของ
ชื่ อ
โครงการ 
 
 
5 . 2 
ก า ห น ด
วัตถุประสง
ค์
สอดคล้อง
กั บ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

(5)  
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5 . 3 
เป้ าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต
ข อ ง
โครงการ) 
มี ค ว า ม
ชั ด เ จ น
น าไปสู่การ
ตั้ ง
งบประมา
ณ ไ ด้
ถูกต้อง 
 
 
5 . 4 
โครงการมี
ค ว า ม
สอดคล้อง
กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 
 
5 . 5 
เป้ าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต
ข อ ง
โครงการ) 
มี ค ว า ม
สอดคล้อง
กั บ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ
และสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 . 6 
โครงการมี
ค ว า ม
สอดคล้อง
กั บ 
Thailand 
4.0 

และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง  
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง 

(5)  

5 . 
โคร งกา ร
พั ฒ น า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 

 
 
 



ห น้ า  | 27 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

(ต่อ) 
5 . 7 
โ ค ร ง ก า ร
สอดคล้อง
กั บ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
 

 

5 . 8 
โ ค ร ง ก า ร
แ ก้ ไ ข
ปั ญ ห า
ค ว า ม
ย า ก จ น
ห รื อ ก า ร
เสริมสร้าง
ใ ห้
ประเทศชา
ติมั่นคง มั่ง
ค่ั ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5 . 9 
งบประมา
ณ มีความ
สอดคล้อง
กั บ
เป้ าหมาย 
( ผ ล ผ ลิ ต
ข อ ง
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 

 

5 . 1 0  มี
ก า ร
ป ร ะ ม า ณ
การราคา
ถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมา
ณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5 . 1 1  มี
การก าหนด
ตั ว ชี้ วั ด 
(KPI)  และ
สอดคล้อง
กั บ
วัตถุประสง
ค์และผลที่
คาดว่ าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)     ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่
คาดว่ าจะ
ไ ด้ รั บ 
สอดคล้อง

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก

(5)  
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กั บ
วัตถุประสง
ค์ 
 

เวลาได ้

รวมคะแนน 100  

 
 
ผลการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางมะพร้าว 
 
ล าดับที่ ชื่อสกุล ต าแหน่ง  ผลคะแนน 

แบบที่ 1 
ผลคะแนน 
แบบที่ 2 

1 นายสุรชัย  รัตตะมาน ผู้แทนหน่วยงาน ประธานฯ 88 94 

2 นายมนัส  รักขาว สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 76.5 75.5 

3 นายตรีเยษฐ์  มาเนตร สมาชิกสภา อบต. กรรมการ - - 

4 นายโชคชัย  กาญจนนิยม สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 84 85 

5 นางสาวณัฐาวดี  ทองมี ผู้แทนประชาคม กรรมการ 87 90 

6 นางพัชรี  วงค์เรือง ผู้แทนประชาคม กรรมการ 100 100 

7 นายกฤษณะ  สุทธิรัตน์ ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ - - 
8 นายสุชาติ  จันทร์ถ่องแท้ หัวหน้าส่วนการบริหาร ของ 

อบต. 
กรรมการ 94 92.5 

9 นายประทีป  เพชรโสม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ - - 

10 นายสมศักดิ์  ยินดีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 91.5 97 

11 นางสาวศศิชา  สุขยุพักตร์ หัวหน้าส่วนการบริหาร ของ 
อบต. 

กรรมการ/
เลขาฯ 

95 90 

  คะแนนรวม  716 724 

 
คะแนนเฉลี่ย 

 
 

 
89.5 

 
90.5 
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1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

 
    

ปี 2563   
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    ปี 2563   

ที ่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
จ านวน งบประมาณ ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณ 

    โครงการ (บาท) (โครงการ)  

ที ่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
จ านวน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้ว 

งบประมาณ 

    โครงการ (บาท) (โครงการ)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม    

1.1 แผนงานการศึกษา 11    3,247,220  7 3,602,781 

1.2 แผนงานสาธารณสุข 3      340,000  2 48,390 

1.3 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน 4      30,000  - 0.00 

1.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  6    700,000  6 497,673 

1.5  แผนงานงบกลาง 5    8,299,700  6 7,973,810 

 
รวม 29 12,616,920 21 12,122,654 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

  

    

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3    138,000  3 129,836 

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 10,000  -  0.00  

  รวม 4    148,000  3 129,836 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน    

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน 1    10,000  - 0.00 

  รวม 1    10,000  - 0.00 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน    

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 206,000 1 6,000 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 2,400,000 4 947,000 

  รวม 12 2,606,000 5 953,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ    

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13    754,200  12 125,025 
5.2 แผนงานความเข็มแข็งชุมชน 1    10,000             - 0.00 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1    30,000  - 0.00 

 
รวม 15  794,200  12 125,025 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

  

6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1    500,000  1 497,920 

  รวม 1    500,000  1 497,920 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการน้ า  

  

7.1 แผนงานการพาณิชย์    4  272,000  2 193,000.00 

  รวม 4  272,000  2 193,000.00 
          

  รวมทั้งสิ้น 66 16,852,120.00 43 14,021,435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายละเอียดการด าเนินโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ รวมตามแผนงาน หมายเหตุ 
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1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และการคุ้มครองทางสังคม 

   

1.1 แผนงานการศึกษา    
 1. ค่าอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรียนและศพด. 

2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ 
3. อุดหนุนค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษา 
4. อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน สพฐ 
5. วัสดุส านักงาน ศพด. 
6. วัสดุงานบ้านงานครัว 
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร

สถานศึกษา 

1,146,691.00 
189,740.00 
36,000.00 

1,405,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

131,350.00 

 
 
 
 
 
 

3,602,781.000 
 

 

1.2 แผนงานสาธารณสุข    
 1.ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสุนัขแมว 
2.โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี 2563 

4,890.00 
 

43,500.00 
 

 
 
 

48,390.000 
 

 

1.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวนงบประมาณ รวมตามแผนงาน หมายเหตุ 

 1.โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา 
2.โครงการแข่งขันเรือยาว 
3.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
4.อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุงโครงการ
จัดส่งกลองยาวกิจกรรมประเพณีงานแข่งเรือ 
 อ.หลังสวน 
5.อุดหนุนวัดราษฎร์บ ารุง โครงการมุทิตาจิตร
รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ 
6. อุดหนุนวัดต่างๆตามการจัดส่งขบวนเรือพระ
บกประเพณีแข่งขันเรือยาว อ.หลังสวน (วัดคีรี
วงก์) 
 

33,276.00 
298,800.00 
75,597.00 

 
30,000.00 

 
 

- 
 

60,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

497,673.000 

 

     
 
 
 
 
1.4 แผนงานงบกลาง จ านวนงบประมาณ รวมตามแผนงาน หมายเหตุ 
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 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3.เงินสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ 
4.เงินส ารองจ่าย สาธารณภัย 
5.เงินส ารองจ่าย ขุดลอกสระเก็บน้ าดิบประปา
หมู่ที่ 8 
 6.เงินส ารองจ่าย (โควิด-19) 
 

6,742,900.00 
825,600.00 
18,000.00 

162,000 
81,000.00 

 
144,110.00 

 

 
 
 
 
 
 

7,973,810.00 

 

 

 

  รวมรายยุทธศาสตร์   12,122,654.00   

ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ รวมตามแผนงาน หมายเหตุ 

2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ       

 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   

  

 1.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม่ 
2.โครงการอบรมจิตอาสาฯ 
3.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

    8,280.00 
94,856.00 
26,700.00     

    รวมรายยุทธศาสตร์   129,836 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ รวมตามแผนงาน หมายเหตุ 

3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมืองและชุมชน                   

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   

 
1.จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว 6,000.00 6,000.00 

 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเปี๊ยก ม.10   250,000.00 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ซอยคุ้มสม 
ม.6  100,000.00 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  
3.โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ซอยบ้านนาย
ณรงค์ ม.14  99,000.00   

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

  
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชายเขา-บ้านน้ าตก ม.1   498,000.00 947,000.00   

  รวมรายยุทธศาสตร์   953,000.00   
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ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

งบประมาณ 
รวมตามแผนงาน หมายเหตุ 

  5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ       

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป       
  1.โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิจัยฯ 20,000.00   

 
  

2.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เรื่องส ารองไฟ (ส านักปลัด) 21,200.00   

   3.ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก 4 ลิ้นชัก 9,000.00   
   4.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิง (ส านักงาน) 2,600.00   
   5.ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (คลัง) 2,300.00   
   6.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1เครื่อง 21,000.00    
   7.ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (คลัง) 2,300.00   
 

  
8.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ เรื่องส ารองไฟ (คลัง) 21,200.00 

    9.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,935.00   
   10.ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(แท็ปแล็ต) คลัง 18,900.00 

  
 

11.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2บานประตู 2ตู้ 1,100.00 
  

 
12.ค่าจัดซื้อพัดลม 3 ขา 1ตัว (ส านักปลัด) 2,490.00 

  
   

145,025 
 

 
รวมรายยุทธศาสตร์ 

 
145,025 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

งบประมาณ 
รวมตามแผนงาน หมายเหตุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

 6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   

  

 1.จัดซื้อทุ่นลอยน้ าอเนกประสงค์ผลิตจากพลาสติก 
ประเภท HMWHDPE (High Density 
Polyethlene)      497,920.00 

    รวมรายยุทธศาสตร์   497,920.00 
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การด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม , เงินทุนส ารองเงินสะสม 
ที ่ กิจกรรม/โครงการ จ านวนงบประมาณ รวมเงินจ่ายขาดฯ หมายเหตุ 

1. โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด - 19 967,500.000 967,500.000  
 
การด าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ที ่ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน

งบประมาณ 
รวมตามแผนงาน หมายเหตุ 

7 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการน้ า       

 7.1 แผนงานการพาณิชย์ 
     1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล 3 เครื่อง 72,000.00   

 
 

2. โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.3 121,000.00 
    

  
          193,000.00   

  รวมรายยุทธศาสตร์   193,000.00   

  รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย   16,417,696.00   

การด าเนินโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
รวมเงินอุดหนุน หมายเหตุ 

1. 
 

โครงการขุดลอกหนองกง หมู่ที่ 10 1,950,000.00 
 
  

2. 
 

โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 1,298,000.00 
  

3. 
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.
13 

879,000.00 
  

4. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชพ.ถ.54001 สายทางดอน
ประดู่ หมู่ที่ 14 

7,590,000.00 
  

5. 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชพ.ถ.54009 สายทางดอน
ทราย หมู่ที่ 3 

9,590,000.00 
  

6. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวพระใหญ่ หมู่ที่ 6 5,256,000.00 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

7. 
โครงการระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment 
System) POG  หมู่ที่ 13 

5,200,000.00 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 
รวมเงินอุดหนุน 

 
31,763,000.00 
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3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2563  

 
 
 
 
 
 
 

  

โครงการ รวม 

จ านวน
โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

  โครงการที่อยู่ใน จ านวนโครงการ 
ยุทธศาสตร์ แผนด าเนินงาน 

ที่เสร็จ 

  ทั้งหมด เพ่ิมเติม ทั้งหมด จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการคุ้มครอง
ทางสังคม 

43 - 43 - - 14 32.6 29 67.4 21 48.8 

2.การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

12 1 13 - - 9 69.2 4 30.8 3 23.1 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน 

6 - 6 - - 5 83.3 1 16.7 - 0 

4. การพัฒนาด้านการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

61 - 61 - - 49 80.3 12 19.7 5 10.2 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 

13 - 13 - - - - 13 100 12 92.3 

6. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

14 - 14 - - 13 92.8 1 7.1 1 7.1 

7. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

18 - 18 - - 14 77.7 4 22.2 2 11.1 

รวม 167 1 168 
  

104 61.9 64 38.1 44 26.16 
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การบริหารงบประมาณ 

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  
 

รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน 30,911,301.50 บาท แยกเป็น 
 

หมวด ประเภท ประมาณการ รบัจรงิ 

หมวดภาษีอากร ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 80,000.00 14,497.26 
  ภาษีบ ารุงท้องที่ 20,000.00 17,637.37 
  ภาษีปูาย 6,500.00 9,526.00 
  อากรรังนกอีแอ่น 1,000,000.00 264,448.96 

รวมหมวดภาษีอากร 1,106,500.00 306,109.50 
หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

800.00 931.20 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตการพนัน 

100.00 58.20 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

8,000.00 3,471.00 

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล
ฝอย 

100,000.00 25,180.00 

 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง
แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือ
การโฆษณา 

0.00 10.00 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

400.00 200.00 

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 500.00 2,600.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย

จราจรทางบก 
500.00 0.00 

  ค่าปรับการผิดสัญญา 500.00 7,471.00 
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ

ควบคุมอาคาร 
500.00 660.00 

  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 100.00 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 111,400.00 40,581.40 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน 15,000.00 24,000.00 
  ดอกเบี้ย 50,000.00 44,502.84 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 65,000.00 68,502.84 
หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ

รายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

950,000.00 1,114,550.00 
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พาณิชย์ 
  รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 0.00 0.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 950,000.00 1,114,550.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ค่าขายแบบแปลน 60,000.00 416,500.00 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 50,000.00 67,692.03 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,000.00 484,192.03 
หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 5,000.00 2,600.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,000.00 2,600.00 
หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

และล้อเลื่อน 
500,000.00 661,901.02 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

8,000,000.00 7,362,590.24 

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

2,400,000.00 1,984,302.58 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,000.00 78,328.33 
  ภาษีสรรพสามิต 3,700,000.00 3,515,171.373 
  ค่าภาคหลวงแร่ 50,000.00 42,378.37 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 30,000.00 31,254.37 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

1,023,000.00 776,921.00 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ า
บาดาล 

100.00 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,803,100.00 14,452,847.64 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

15,808,950.00 14,441,918.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,808,950.00 14,441,918.00 
รวมทั้งหมด 33,959,950.00 30,911,301.50 
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รายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวนเงิน     28,542,425.25 บาท แยกเป็น 
 
 

 หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ 

รวมจ่ายจริง 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 159,800.00 139,400.00 
เงินสมทบกองทุนทดแทน 6,200.00 6,104.00 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,750,900.00 6,744,500.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 910,000.00 825,600.00 
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 18,000.00 18,000.00 
ส ารองจ่าย 430,000.00 362,730.00 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000.00 90,000.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

181,510.00 181,510.00 

             รวม งบกลาง          8,546,410.00          8,367,844.00 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,822,000.00 1,790,540.00 

เงินอุดกนุนเอกชน 280,000.00 0.00 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

90,000.00 60,000.00 

 รวม งบเงินอุดหนุน          2,192,000.00            1,850,540.00 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

184,000.00 25200.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

15,000.00 0.00 

ค่าเช่าบ้าน 330,000.00 264,700.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 39,000.00 38,340.00 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,165,000.00 1,002,230.00 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

70,000.00 27,917.00 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

1652,500.00 1,112,269.00 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 550,000.00 394,699.94 
ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 172,500.00 128,522.00 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 850,000.00 58,842.80 
วัสดุงานบ้านงานครัว 60,500.00 54,761.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00 9,900.00 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 194,500.00 159,430.20 
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วัสดุการเกษตร 10,000.00 1,400.00 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,000 1,152.00 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000.00 117,545.00 
วัสดุเครื่องดับเพลิง 5,000.00 0.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 852,720.00 500,714.30 
วัสดุก่อสร้าง 234,000.00 215,505.88 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 300,000.00 230,000.00 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟูา 1,120,000.00 1,109,716.82 
ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 3,901.22 
ค่าบริการไปรษณีย์ 25,300.00 13,914.20 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 93,000.00 92,062.80 

     รวม งบด าเนินงาน          7,364,020.00          5,562,724.16 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝุาย

การเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

42,120.00 42,120.00 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

42,120.00 42,120.00 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400.00 86,4000.00 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,447,400.00 2,440,800.00 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 5,066,320.00 4,953,729.68 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 121,720.00 116,690.00 
เงินประจ าต าแหน่ง 210,000.00 210,000.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,113,740.00 2,995,396.59 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 259,720.00 231,843.50 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 268,000.00 264,660.00 
เงินวิทยฐานะ 42,000.00 42,000.00 

        รวม งบบุคลากร        12,213,620.00          11,939,840.09 
งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 100,000.00 99,997.00 

 รวม งบรายจ่ายอ่ืน               100,000.00 99,997.00 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 58,700.00 52,990.00 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 00 00 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69,200.00 65,900.00 
ครุภัณฑ์การเกษตร 72,000.00 72,000.00 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 
ครุภัณฑ์โรงงาน 6,000.00 5,890.00 
ครุภัณฑ์ส ารวจ 00 00 
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ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

200,000 0.00 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 10,000 0.00 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,600,000 498,000 

รวม งบลงทุน    3,543,900                 721,480.00 
                 รวมสุทธิ        33,959,950.00        28,542,425.25 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2.  ประชาชนไม่มีความเข้าใจในกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนเท่าที่ควร 

3.  โครงการที่เกินศักยภาพมีมาก จึงไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ทั้งหมด 
4.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนมากเกินไป ท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติ

มีค่อนข้างต่ า 
 5. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิม-ลด รวมถึงโครงการ/กิจกรรม หลายๆ 
โครงการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สาเหตุประการหนึ่งอาจเกิดจาก อบต. มีภารกิจใ นการ
ให้บริการสาธารณะหลายด้านและบางโครงการ /กิจกรรมเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน และเป็นความต้องการของ  
ประชาชนซึ่งมีผลต่อการด ารงชีพ ของประชาชนในพื้นท่ี แต่ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอ จึงมีการโอน
เพ่ิม-ลด งบประมาณ และในบางโครงการมีการเพิ่มรายละเอียดเนื้องานหรือลดเนื้องาน 
          6.  ผู้รับเหมาที่เข้ามาด าเนินโครงการ บางแห่งด าเนินการล่าช้าเนื่องจาก ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
เครื่องจักรกล หรือเครื่องจักรกลเสีย 
 
2. ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้น าชุมชน 
 3. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆของ อบต. อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
**************************** 

 
สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  91 ชุด   
 
เพศ  - หญิง     จ านวน      48     ราย 

- ชาย     จ านวน      43  ราย 
 

อายุ  - ต่ ากว่า   20   ปี    จ านวน        3 ราย       
- 20 – 30 ปี         จ านวน        12 ราย      

  - 31 – 40 ปี      จ านวน        18 ราย        
- 41 – 50 ปี         จ านวน        27 ราย   

  - 51 – 60 ปี      จ านวน        16 ราย       
- มากกว่า  60  ปี     จ านวน        15 ราย 

 
การศึกษา  -  ประถมศึกษา            จ านวน             25   ราย    

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน         36 ราย 
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   จ านวน         10 ราย    
- ปริญญาตรี         จ านวน         13 ราย 
- สูงกว่าปริญญาตรี             จ านวน           3 ราย     
- อ่ืน ๆ                จ านวน           2 ราย 

 
อาชีพ  - นักเรียน นักศึกษา        จ านวน         0 ราย     

- เกษตรกร           จ านวน        30 ราย     
- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ       จ านวน             3   ราย  
- รับจ้าง              จ านวน        16 ราย 

  - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว      จ านวน        25 ราย      
- รับราชการ         จ านวน            3 ราย           

  - อ่ืน ๆ      จ านวน        13 ราย 
  



ห น้ า  | 44 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 34 37.78 55 61.11 2 2.22 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 41 45.56 48 53.33 1 1.11 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 44 48.89 44 48.89 2 2.22 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 32 35.56 58 64.44 0 0.00 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41 45.56 47 52.22 2 2.22 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 34 37.78 55.5 61.67 0 0.00 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 32 35.56 58 64.44 0 0.00 
8)  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 33 36.67 56.5 62.78 0 0.00 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 42 46.67 47 52.22 1 1.11 

           
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   90   ราย    
   

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.บางมะพร้าว ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจ านวน 
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ ดังนี้ 
 

- ความพอใจมากอยู่ท่ีร้อยละ     46.67 % 
 

- พอใจ อยู่ท่ีร้อยละ      52.22 % 
 

- ไม่พอใจอยู่ท่ีร้อยละ     1.11 % 
 

รวม               100 % 
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.54 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.72 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.80 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.64 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.62 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.64 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 78.13 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.80 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.85 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.78 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.73 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.73 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.67 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.80 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.76 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.71 

รวม 78.74 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.62 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.58 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.50 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.65 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.57 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.51 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.67 

รวม 77.51 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.66 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.77 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.59 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 5.33 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.70 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.67 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.76 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 76.93 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.63 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.61 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.73 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.66 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.74 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.62 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.68 

รวม 77.11 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.81 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.71 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.61 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.67 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 9.58 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.66 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 

รวม 80.07 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.56 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.73 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.58 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.54 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.66 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.81 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.68 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.87 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.88 

รวม 78.32 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ด้านการบริการสาธารณะ  
 
- เรื่องน้ าประปา 
-ปรับปรุงเรื่องน้ าประปาเพราะน้ าไม่ค่อยสะอาด 
-ปรับปรุงเรื่องน้ าประปา มีกลิ่น น้ าไม่สะอาด 
-ไฟฟูาทางแยกทุกจุด 
- ขอไฟฟูาส่องสว่างซอยสุขสันติ 
- ปรับปรุงเรื่องไฟฟูาแสงสว่างไม่เพียงพอแถวถนน 
 
 
ด้านงานสิ่งแวดล้อม  
-เรื่องปรับปรุงต้นไม้ 2 ข้างทาง 
- ปรับปรุงเรื่องของถังขยะที่ช ารุดควรเปลี่ยนใหม่ 
 
ด้านการบริหารงาน 
-ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้แก่ประชาชนทราบ 
-มีรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
-ให้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ/กิจกรรมต่างๆ 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางมะพร้าว ประจ าปี 2563)  
 

ด้านอ่ืนๆ  
-เพ่ิมกิจกรรมสาธารณะให้มากข้ึน 
-ควรส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมเล่นกีฬา ท าประโยชน์แก่ชุมชน 
 
 
 

************************************** 
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