
 

 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.256๔ 

 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.256๓ ถึง กันยายน  พ.ศ.256๔) 
--------------------------------------------------- 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น             
พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  ขอ  12  ใหยกเลิก ความใน  (3)  ของขอ  ๒๙  ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2559  และใหใชความตอไปนี้แทน (3)  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

  ดังนั้น  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลบางมะพราว  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.256๓ ถึงกันยายน พ.ศ.256๔) โดยไดรายงาน
ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ทราบ  เมื่อวันที่  2๒  ธันวาคม  256๔  และ
รายงานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/256๕  
เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  256๕  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราวจึงประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้           

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ. 256๕ 
 
 

        

                                                  (นายสันต  ฉิมหาด) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 

 
  



 

  
 
 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 

 
 
 

   
  
  
  
  

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
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คํานํา 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑2 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น 
เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป     

 
 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร         
สวนตําบลบางมะพราว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม                   
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ทราบ  คณะกรรมการหวังวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ               
เปนประโยชนอยางยิ่ง ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 

                   หนา 
             

สวนที่ 1 บทนํา                 1-10 
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนา               11-14 
สวนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              15-31 
สวนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       32-37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    สวนที ่1 

 

การบทนํา 

 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนบทบาทและอํานาจหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามอํานาจหนาที่ ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย                
ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการ และ         
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  
เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชน
สูงสุดแกทองถิ่นของตน  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว   

 

 การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนด      
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการ          
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป   พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทองถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและ         
มีความยัง่ยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง  
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมาย  
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น พนักงาน อบต. พนักงานจาง 
สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว    
จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหาร      
สวนตําบลบางมะพราวหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไว
หรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ                   
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 



  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น บุคลากรขององคกรปกครอง       
สวนทองถิ่น สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลบางมะพราว 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ 
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น       
ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหาร         
สวนตําบลบางมะพราว ใหเกิดประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรง
รีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไว
ไดอยางดียิ่ง 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาทองถ่ินที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ซึ่งจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
  3. เพื ่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ     
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล         
บางมะพราว 
  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร ผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับขององคการบริหาร         
สวนตําบลบางมะพราว ที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตําบลบางมะพราว           
หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน                
ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 



 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้(1) กําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561            
ขอ 12 กําหนดวา(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือกจํานวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล          
บางมะพราว ตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น         
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลา         
ที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น           
ตอผูบริหารทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อดําเนินการตอไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล          
บางมะพราวไดกําหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ดังนี ้
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI)   
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผลการนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลักๆที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร        
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่ไดมา
กําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
 
 
 



  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงาน         
จากขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือ            
ซึ่งสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบขั้นต่ํา
ตามที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไวแตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย                 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน            
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม              
ของพ้ืนที่ตําบลบางมะพราว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบ           
ที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชน          
ที่คาดวาจะไดรับจากการติดตามซึง่จะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว ตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
บางมะพราว โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว หรือผูเกี่ยวของหรือผู
มีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอยางนอย             
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
   สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการ
ดําเนินการติดตามประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได
พิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้   

4.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท

0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  (2)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

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

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภาพรวม 

                    แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

4.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
      กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
      1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางนอยปงบประมาณละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง     
     3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
 
 



  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ   
(หรือผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยูจริง
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 5 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณ
ที่ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสามารถวัดไดใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจรวมถึงอําเภอ
และจังหวัด ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  
มีองคประกอบใหญๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได 
    2) การสํารวจ (survey)เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผูมีสวน
เกี่ยวของ เจาหนาที่บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม           
ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลดังนี ้
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวน
รวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับ
ประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบล.../องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศ
ทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงคคาเปาหมาย
กลยุทธแผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอ
ไดดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นและ          
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 



 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ   
ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับ          
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบล..../องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อบต. 1. ใชแบบรายงานที่ 2 

แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานของ อบต.        
2. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

รอบ 
1 ป 
(ต.ค.63-
ก.ย.64) 

อบต. 1. ใชแบบรายงานที่ 1 
การกํากับการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร ของ 
อบต. 
2. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศ 
ใชแผน 

1. ใชแบบรายงานที่ 
3/1 แบบประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 
2. ใชแบบรายงานที่ 
3/2 แบบประเมิน
ความพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ อบต.
ในภาพรวม 
3. ใชแบบรายงานที่ 
3/3 แบบประเมิน
ความพอใจตอการ
ดําเนินงานของ อบต.
ในแตละยุทธศาสตร 
4. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุก ๆ 1 ป 
( ภายใน  
เดือน
ธันวาคม
ของทุกป ) 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะหรายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให
ผูบริหารทราบ 

15 วัน 
นับตั้งแต
รับรายงาน 

คณะกรรมการ 
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะหรายงาน
ตามแบบ 
3. เสนอผูบริหารทราบ 

15 วัน 
นับตั้งแต
รายงาน 

ผูบริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. ประกาศให
ประชาชนทราบ 

 

1.ภายใน    
 เดือน
ธันวาคม
ของทุกป 
2.ประกาศ
ไมนอยกวา 
30วัน 



 
 
 

    สวนที ่๒ 
 

การพฒันา ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย และแนวทางการพัฒนา  

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา      

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร
ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 
1.1  วิสัยทัศน  (VISION) 

“ชุมพรเมืองนาอยู เศรษฐกิจดีและมีคุณคา มุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
โดยจังหวัดชุมพรไดกําหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดเปน 5 ดาน ไดแก 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตอยางตอเนื่อง มั่นคงจากฐาน
การเกษตร การคา การบริการ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีเขมแข็ง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวชั้นนํา 
และเชื่อมโยงการทองเที่ยวฝงอาวไทย อันดามัน อาเซียนและนานาชาต ิ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาเมืองที่นาอยู และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมโลจิสติกส 
ที่สะดวก ปลอดภัย ไดมาตรฐาน และเชื่อมโยงเปนโครงขายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสรางคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแหงความสันติสุข ปลอดภัย และการ
พัฒนาชุมชนใหมีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลรองรับการเติบโตของ
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

2.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนสง ลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่น ถนนที่ อปท.ควร

ดําเนินการโดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร เพื่อจะไดรับทราบวา ถนนอยูที่ใด มีสภาพอยางไร และตองปรับปรุงเมื่อใด 

1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพื่อแกไข

ปญหาอุทกภัย และภัยแลง โดยระบุพิกัดทางภูมิศาสตร เพื่อวางแผนบํารุงรักษาและซอมแซมแหลงน้ําการเกษตร 

อีกทั้งปองกันการดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซอน 

1.3 แนวทางการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

 



 

 

2. ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แนวทางการสงเสริมอาชีพ เนนกลุมแรงงานนอกระบบ และกลุมที่ไมมีงานทํา 

2.2 แนวทางสวัสดิการสังคม 

- การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม 

- การสงเสริมและพัฒนาผูพิการ สุขอนามัย และสภาพแวดลอม 
- การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน 
- การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัย 
- งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนควรไดรับอยางเทาเทียมกัน 

2.3 แนวทางการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.4 แนวทางการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
3. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.1 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง จัดทําระบบขอมูล
ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสรางเครือขายความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ 

3.2 แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ประนอมขอพิพาทและ
ชวยเหลือทางดานกฎหมาย 

3.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
 - สงเสริมความรูในการจัดการสาธารณภัย 

- ซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธรณภัย 
- จัดหาสถานที่ และอุปกรณในการชวยเหลือเมือเกิดสาธารณภัย 

3.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย สํารวจจุดที่เกิดเหตุราย ภัยจากกลุมมิจฉาชีพและ
หามาตรการปองกัน 

3.5 แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพตดิ มาตรการในการปองกันปญหา โดยการบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด 

4.ยุทธศาสตรพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
4.1 แนวทางการสงเสริมการลงทุน สรางแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคในชุมชน เพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑ และพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตร ใหความรูทางวิชาการ จัดตั้งกลุมเกษตรกร จําหนาย

ผลผลิต หาพันธุพืช และการบํารุงรักษาดิน 
4.3 แนวทางการพาณิชยกรรม หาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการคาขาย และมาตรการสราง

ความมั่นคงทางรายไดใหแกกลุมผูคาขาย 
4.4 แนวทางดานการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ

วิถีชีวิตของชุมชน 
5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

5.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คุมครองดูแลบํารุงรักษาปาและน้ําแบบบูรณาการ 
 
 
 



6.ยุทธศาสตรการสงเสริมศิลปะ วัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

6.1 แนวทางการสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น สรางองคความรูใหแกคนในทองถิ่น 

6.2 แนวทางการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี และรักษาอัตลักษณของทองถิ่น 
6.3 แนวทางการอนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 

7.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ การสรางธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
7.1 แนวทางสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
7.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 
7.3 แนวทางการสงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น 
7.4 แนวทางการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
7.5 แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
 - เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยม 
 - สรางวินัยแกทุกภาคสวน 
 - รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต   

 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
       1.1.1 วิสัยทัศน (Vision) ในการพัฒนาทองถิ่น   

"ชุมชนนาอยู    วิถีชีวิตโดดเดน   
ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล  เศรษฐกิจมั่นคง   

การบริหารจัดการโปรงใส   จากการมีสวนรวมของประชาชน" 
       1.1.2 พันธกิจ (Mission)  

 1.  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
2.  จัดใหมีและบํารุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

 3.  สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
4.  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ และผูดอยโอกาสในสังคม  

 5.  สงเสริมการศึกษา   
6.  บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 7.  พัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 8.  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 9.  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

         10.  จัดใหมีการปองกันและแกไขบรรเทาสาธารณภัย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
         11.  พัฒนาระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี  
       1.1.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   
 1.   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน 
          2.   ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

3.   เพื่อใหคนในชุมชนมีการดํารงชีพท่ีสงบสุขภายใตการไดรับบริการทางสังคมอยางท่ัวถึง 
          4.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเปนที่พอใจของประชาชนภายใตการมีสวนรวม   
                ของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นรูวิธีการปองกันและรักษาสุขภาพไดอยางยั่งยืน 
6. พัฒนาระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพสูง 
7. พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการดานอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนควบคูไปกับการใชประโยชนอยางสมดุล 
9. สงเสริมการเรียนรูของประชาชนในการประกอบอาชีพ  



      1.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 

    โครงการ/กิจกรรมทีร่องรับยุทธศาสตร 
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางสังคม 
- สงเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 
- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
- สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา  นันทนาการ   
- สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมในสังคม 
- สงเสริมกิจกรรมความเขมแข็งชุมชน 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร 

                      - การปองกันและแกไขบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร 

-สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร 
                      -การพัฒนาการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนน  ทอระบายน้ํา  สะพาน 
                      -การพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและชุมชน 
                      -การสงเสริมความปลอดภัยในระบบการสัญจร 
                      -สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร 

-สงเสริมและพัฒนาการบรหิารจัดการในหนวยงาน ,ชุมชน,องคกรชุมชน  และเครือขาย 
-สงเสริมการเรียนรูขาวสารและการสรางความเขาใจในการเมืองการปกครองระบอบ    

  ประชาธิปไตย กับบทบาทอํานาจหนาที่ของ อบต. 
-จัดอาคารสถานที่ใหเพียงพอแกการทํางานและปรับปรุงภูมิทศันบริเวณที่ทํางานใหนาอยู 
-จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานใหเพียงพอและทันสมัย 

         -ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดและการบริหารจัดการ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร 

-สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม 
-สงเสริมการปองกันและเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-การบําบัดและกําจัดขยะ 
-การสงเสริมดานการทองเที่ยว 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 
โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร 

-จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนทั้งดานอุปโภค
บริโภค  และเกษตรกรรม / -งานอนุรักษแหลงน้ํา 

 



สวนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

********************** 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 1 แนวทางการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดาน
การเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 
ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การ
สังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา  
โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว การบริการ การ
ทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. (2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น 
โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน            
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่น         
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ส ภ า ว ก า ร ณ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช 
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
ส ภ า ว ก า ร ณ แ ล ะ
ศักยภาพ (ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ       
กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่
เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก        
S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองส วน
ทองถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองส วน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตร
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย รัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
3.4 วิสัยทัศน 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 
 
 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น     
มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) 
 

 

 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

 
 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

          แหงชาติ   
(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

          ภายใตหลักประชารัฐ  
(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 

รวมคะแนน 100 



 แบบที่ 2 แนวทางการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

1.การสรปุ
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  

10 
 
 

 

2. การประเมินผล
การนําแผนพฒันา
ทองถิ่น ไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่
ที่ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมนิผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
 
 
5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
 
5.4 โครงการมี
ความสอดคลอง
กับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลว
เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clearobjective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน  
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน     
ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  



5.6 โครงการมี
ความสอดคลอง
กับ Thailand 4.0 
5 .  โ ค ร ง ก า ร
พัฒนา (ตอ) 
5 . 7  โ ค ร ง ก า ร
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
 
 
 

5 . 8  โ ค ร ง ก า ร
แกไขปญหาความ
ยากจนหรือการ
เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและ
ขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณ 
มีความสอดคลอง
กั บ เ ป า ห ม า ย 
( ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5) 
 

 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลกั
วิธกีารงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคา
กลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ                

(5)  

5 . 1 1  มี ก า ร
กํ า ห น ด ตั ว ชี้ วั ด 
( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคและ
ผ ล ที่ ค า ด ว า จ ะ
ไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness)     ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดวา
จ ะ ไ ด รั บ 
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค 
 
 
 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) 
สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

ลําดับที่ ชื่อสกุล ตําแหนง  ผลคะแนน 

แบบที่ 1 

ผลคะแนน 

แบบที่ 2 

1 นายสุรชัย  รัตตะมาน ผูแทนหนวยงาน ประธานฯ 80 91 

2 นายมนัส  รักขาว สมาชิกสภา อบต. กรรมการ - - 

3 นายตรีเยษฐ  มาเนตร สมาชิกสภา อบต. กรรมการ - - 

4 นายโชคชัย  กาญจนนิยม สมาชิกสภา อบต. กรรมการ - - 

5 นางสาวณัฐาวดี  ทองมี ผูแทนประชาคม กรรมการ 86 80 

6 นางพัชรี  วงคเรือง ผูแทนประชาคม กรรมการ 80 86 

7 นายกฤษณะ  สุทธิรัตน ผูแทนหนวยงาน กรรมการ - - 

8 นายสุชาติ  จันทรถองแท หัวหนาสวนการบริหาร      
ของ อบต. 

กรรมการ 84 89 

9 นายประทีป  เพชรโสม ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 97 69 

10 นายสมศักดิ์  ยินดีรักษ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 92 90 

11 นางสาวศศิชา  สุขยุพักตร หัวหนาสวนการบริหาร      
ของ อบต. 

กรรมการ/
เลขาฯ 

95 94 

  คะแนนรวม  614 599 

คะแนนเฉลี่ย 
 
 

87.71 85.57 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
คําชี้แจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก  ๆครั้ง 
หลังจากที่องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราวไดประกาศใชแผนแลว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแบบแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 



 
 
 
คําชี้แจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการดําเนนิงาน โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  
เดือน  ตุลาคม  ๒๕63 – กันยายน  ๒๕๖4 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน 1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  
สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น   
ยุทธศาสตรการพฒันาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 7 ดาน 

1. การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
2. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
3.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 
4. การพัฒนาดานการเมืองและชุมชน 
5. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
6. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
7. การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 



3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( 2561 – 2565 ) 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 
จํานวน งบประมาณ จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 

44 15,550,000 45 15,469,300 44 15,500,000 66 23,155,000 66 23,155,000 265 92,179,300 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 

12 6,440,000 12 6,440,000 16 9,150,000 16 8,960,000 16 8,960,000 72 39,950,000 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 7 2,200,000 7 2,200,000 7 2,200,000 7 12,200,000 7 2,200,000 35 11,600,000 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ
ชุมชน 

51 50,150,000 20 9,500,000 127 263,510,000 152 170,764,800 152 4,630,138,000 502 7,112,296,000 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหารจัดการ 

11 4,710,000 11 4,710,000 12 4,760,000 13 4,960,000 13 4,960,000 60 24,100,000 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ              
การทองเที่ยว 

14 2,260,000 14 2,260,000 14 2,560,000 14 2,560,000 15 2,760,000 71 12,400,000 

7.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา 17 7,750,000 5 1,500,000 54 64,310,000 57 65,240,000 57 65,240,000 190 204,040,000 
รวม 156 89,060,000 114 42,079,300 274 361,990,000 325 72,760,000 326 4,737,413,000 1,195 5,303,302,300 

 

  
 
 



 
 
 
 
 
4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
    

ยุทธศาสตร 
การพฒันา 

จํานวน 
โครงการ 

ทีแ่ลวเสร็จ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่อยูในระหวาง
ดําเนนิการ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่มกีารยกเลกิ 

จํานวน 
โครงการ 

ที่มกีารเพิ่มเติม 

จํานวน 
โครงการทั้งหมด 

ในป 2564 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
คุมครองทางสังคม 

11 3.38 - - 55 16.92 - - 
 

16 4.92 66 20.31 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

1 0.31 - - 15 4.62 - - 1 0.31 16 4.92 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน 

- - - - 7 2.16 - - - - 7 2.15 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและชุมชน 

13 4.00 1 0.31 138 42.46 - - 9 2.77 152 46.77 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบรหิารจัดการ 

1 0.31 - - 12 3.69 - - - - 13 4.00 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว  

- - - - 14 4.31 - - - - 14 4.31 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
การบริหารจัดการน้ํา 

6 1.85 - - 51 15.69 - - 3 0.92 57 17.54 

รวม 32 9.84 1 0.31 292 89.85 - - 29 8.92 325 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน 
5. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไปแลว 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบานตาติ่ง        
หมูที่ 13 

/ - - 6,210,000 6,199,000 

โครงการระบบผลติน้ําประปา 
(Water Treatment System)
หมูที่ 13  

/ - - 5,200,000 5,151,401.87 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กซอยคุมสม หมูที ่6 

- / - 1,984,000 - 

โครงการซอมสรางถนนลาดยาง   
แอสฟลติกสคอนกรีต             
สายชพ.2038 – บานบางมะพราว
หมูที่ 2,6 
 

/ - - 8,243,000 8,073,831.78 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กสายทางกลาง หมูที่ 11 

/ - - ๕00,000 494,336.45 

รวม 22,137,000 19,918,570.10 

 
6.โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนท่ัวไป  คาใชจายสําหรบัสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ,                 
    เบี้ยยังชีพความพิการและเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับอนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไปแลว 

1. เบี้ยยังชีพคนพิการ / - - 1,032,000 878,400 
2. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ / - - 7,156,800 7,006,000 
3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส / - - 18,000 18,000 

รวม 8,206,800 7,902,400 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
คําชี้แจง : แบบที่ 3  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอยปละ  1 ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน   ธันวาคม  2564  
                                  
สวนที่  2  ขอมูลทั่วไป  
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัต ิ  
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏ 
อยูในแผน 

ที่ไดปฏิบัต ิ รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพฒันาคณุภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 66 11 3.38 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 16 1 0.31 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 7 - - 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและชุมชน 152 14 4.30 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 13 1 0.31 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ           
การทองเที่ยว 

14 - - 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการน้ํา 57 6 1.85 
รวม 325 33 10.15 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 



 

 

โครงการที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม   

ที ่ ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
(คาอาหารกลางวันศพด.,คาจดัการเรยีนการสอน,คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน
,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

งบประจําป สํานักปลดั 395,950 91,730 เบิกจายแลว 

2. โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ งบประจําป สํานักปลดั 80,000 - ไมมีการเบิกจาย                
ไดรับการสนบัสนุนจาก            

ผูมีอุปการคณุ 
3. โครงการจดัซื้ออาหารเสริมนมแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. งบประจําป สํานักปลดั 103,475 83,338.60 เบิกจายแลว 
4. โครงการจดัซื้ออาหารเสริมนมใหแกนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี งบประจําป สํานักปลดั 751,150 739,952.34 เบิกจายแลว 
5. โครงการอุดหนุนคาจางบุคลากรทางการศึกษาแกโรงเรียนในพื้นที่ตําบล            

บางมะพราว (5 โรงเรียน) 
งบประจําป สํานักปลดั 360,000 360,000 เบิกจายแลว 

6. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนกัเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลบางมะพราว งบประจําป สํานักปลดั 1,568,000 1,448,000 เบิกจายแลว 
7. โครงการคาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวขึ้นทะเบยีนสุนขัและแมว งบประจําป สํานักปลดั 6,000 5,100 เบิกจายแลว 
8. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  งบประจําป สํานักปลดั 50,000 45,000 เบิกจายแลว 
9. โครงการจดัการแขงขันฟุตบอลตานภัยยาเสพตดิ งบประจําป สํานักปลดั 200,000 29,750 เบิกจายแลว 

10. โครงการอดุหนุนสวนราชการ (อุดหนนุที่ทําการปกครองอําเภอหลังสวน จงัหวัดชุมพร) งบประจําป สํานักปลดั 20,000 20,000 เบิกจายแลว 
11. โครงการปองกันโรคติดตอและไมติดตอ งบประจาํป สํานักปลดั 385,000 285,000 เบิกจายแลว 

รวม 3,919,575 3,107,871  



 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการจัดระเบียบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบรอย   

ที ่ ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการลดอุบัตเิหตุชวงเทศกาลตางๆ งบประจําป สํานักปลดั 20,000 11,500 เบิกจายแลว 
รวม 20,000 11,500  

 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน   

ที ่ ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

- - - - - - - 
รวม - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและชุมชน 

ที ่ ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการซอมแซมศาลาหมูบาน หมูที่ 4 งบประจาํป กองชาง 150,000 13,919 เบิกจายแลว 
2. โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยในลุม หมูที่ 2 งบประจาํป กองชาง 150,000 22,500 เบิกจายแลว 
3. โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยบานนางจุย หมูที่ 8 งบประจาํป กองชาง 150,000 42,000 เบิกจายแลว 
4. โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยบานนายภิรมย หมูที่ 14 งบประจาํป กองชาง 150,000 32,500 เบิกจายแลว 
5. โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยเตาปูน หมูที่ 4 งบกลาง กองชาง 200,000 52,800 เบิกจายแลว 
6. โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยชายเขา-บานน้ําตก หมูท่ี 1 จายขาดเงินสะสม กองชาง 500,000 500,000 เบิกจายแลว 
7. โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยแหลมปอ-หนองหลวง หมูที่ 9 จายขาดเงินสะสม กองชาง 112,000 112,000 เบิกจายแลว 
8. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายทางซอยบานนางกรีด หมูที่ 8 จายขาดเงินสะสม กองชาง 194,000 193,000 เบิกจายแลว 
9. โครงการกอสรางถนนคสล.สายบานตาติ่ง หมูที่ 13 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองชาง 6,210,000 6,199,000 เบิกจายแลว 

10. โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยชายเขา-บานหวยหลอด หมูที่ 3,5 งบประจาํป กองชาง 150,000 35,000 เบิกจายแลว 
11. โครงการซอมแซมถนนลูกรังซอยเตาปูน หมูที่ 4 งบประจาํป กองชาง 150,000 25,000 เบิกจายแลว 
12. โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยคุมสม หมูที่ 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองชาง 1,984,000 1,957,600 กันเงินไมกอหนี้ผูกพัน        

(อยูระหวางดําเนินการ) 
13. โครงการซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรตีสายชพ.2038-            

บานบางมะพราว หมูที่ 2,6  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองชาง 8,243,000 8,073,831.78 เบิกจายแลว 

14. โครงการกอสรางถนนคสล.สายทางกลาง หมูที่ 11 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองชาง 500,000 494,336.45 เบิกจายแลว 
รวม 18,843,000 17,753,487.23  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

ที ่ ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณสนามฟุตบอล หมูที่ 3 งบประจาํป กองชาง 150,000 56,000 เบิกจายแลว 
 150,000 56,000  

 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพัฒนาการทองเที่ยว 

ที ่ ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

- - - - - - - 
รวม - -  

 
7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 

ที ่ ชื่อโครงการ แหลงเงิน 
ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการซอมแซมประปาหมูบานแบบบาดาล หมูที่ 3 งบประจําป กองชาง 150,000 5,400 เบิกจายแลว 
2. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน(ซอมแซมถังกรองสนิมเหล็กสาํเร็จรปู

ทรงกระบอก) 
งบประจําป กองชาง 150,000 15,900 เบิกจายแลว 

3. โครงการระบบผลติน้ําประปา (Water Treatment System) หมูที ่13 เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ กองชาง 5,200,000 5,151,401.87 เบิกจายแลว 
4. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 11 งบประจําป กองชาง 150,000 13,000 เบิกจายแลว 
5. โครงการซอมแซมปรับปรุงทอเมนจายน้ํา หมูที่3 เพื่อเปนการบํารุงรกัษาและ

ซอมแซมทอเมนสจายน้ํา 
งบประจาํป กองชาง 150,000 46,240.28 เบิกจายแลว 

6. โครงการซอมแซมปรับปรุงทอสูบน้ําประปา หมูที่ 8 งบประจาํป กองชาง 150,000 25,000 เบิกจายแลว 
รวม 5,950,000 5,256,942.15 

  
 



 

 

 
 
 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564   

 

ยุทธศาสตรการพฒันา 
จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ปรากฏ 
ในแผน 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมดําเนินการ เบิกจายแลว 
กันเงิน 

กอหน้ีผูกพัน 
กันเงินกรณ ี

ไมกอหน้ีผูกพัน 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการคุมครองทางสังคม 

66 11 - 55 3,107,871 - - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการคุมครองทางสังคม 

16 1 - 15 11,500 - - 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน   

 
7 - - 7 - - - 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและชุมชน 

 
152 13 1 138 17,753,487.23 - 1,957,600 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

 
13 1 - 12 56,000 - - 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและพัฒนาการทองเที่ยว 
 

14 - - 14 - - - 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการน้ํา 
 

57 6 - 51 5,256,942.15 - - 

รวม 325 32 1 292 26,185,800.38 - 1,957,600 

 
 
 
 



 

 

 

สวนท่ี 4 
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

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

 
สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน  100 ชุด   
 
เพศ  - หญิง     จํานวน      56    ราย 

- ชาย     จํานวน      44 ราย 
 

อายุ  - ต่ํากวา   20   ป    จํานวน        1 ราย       
- 20 – 30 ป         จํานวน        15 ราย      

  - 31 – 40 ป      จํานวน        31 ราย        
- 41 – 50 ป         จํานวน        19 ราย   

  - 51 – 60 ป      จํานวน        22 ราย       
- มากกวา  60  ป     จํานวน        12 ราย 

 
การศึกษา  -  ประถมศึกษา            จํานวน            31   ราย    

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   จํานวน        42 ราย 
- อนุปริญญา หรือเทียบเทา   จํานวน         5 ราย    
- ปริญญาตรี         จํานวน         19 ราย 
- สูงกวาปริญญาตรี             จํานวน           1 ราย     
- อื่น ๆ                จํานวน           2 ราย 

 
อาชีพ  - นักเรียน นักศึกษา        จํานวน         4 ราย     

- เกษตรกร           จํานวน        44 ราย     
- เอกชน/รัฐวิสาหกจิ       จํานวน             4  ราย  
- รับจาง              จํานวน        10 ราย 

  - คาขาย ธุรกิจสวนตัว      จํานวน        32 ราย      
- รับราชการ         จํานวน             2 ราย           

  - อื่น ๆ      จํานวน         4 ราย 



 

 

 
ผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวม 

 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คดิเปน
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คดิเปน
รอยละ 

ไมพอใจ 
(ราย) 

คดิเปน
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 62 62.00 38 38.00 0 0 
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 60 60.00 40 40.00 0 0 
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 56 56.00 44 44.00 0 0 
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 57 57.00 43 43.00 0 0 
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 62 62.00 38 38.00 0 0 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด 57 57.00 43 43.00 0 0 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 57 57.00 43 43.00 0 0 
8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 59 59.00  41 41.00 0 0 
9)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 56 56.00 44 44.00 0 0 

           
หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน   100   ราย    
   

ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.บางมะพราวในภาพรวม ปรากฏวา ในจํานวน 
หัวขอประเด็น ทั้ง 9  ขอ ดังนี้ 
 

- ความพอใจมากอยูที่รอยละ    58.44 % 
 

- พอใจ อยูท่ีรอยละ      41.56 % 
 

- ไมพอใจอยูท่ีรอยละ     0.0 % 
 

รวม               100 % 
      
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.93 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 9.00 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.04 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.91 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.85 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 9.09 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.12 

รวม 80.94 
  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.61 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.98 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 9.81 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.89 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 9.03 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 9.10 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 9.10 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.95 

รวม 82.47 



 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.09 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.04 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.72 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.94 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.81 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.85 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 7.75 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.95 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.08 

รวม 80.23 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการพัฒนาเมืองและชุมชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.09 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.09 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.96 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 9.86 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.73 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 8.98 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.90 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.98 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.93 

รวม 82.52 
 



 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.97 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.98 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.80 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.83 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.92 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 9.73 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.67 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.89 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.89 

รวม 80.68 
 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.98 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.73 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.98 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.97 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.98 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 9.01 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.95 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.97 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.06 

รวม 81.63 
 



 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.95 
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.89 
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.88 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 8.80 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.91 
6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาที่ที่กําหนด 9.58 
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 8.77 
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 8.87 
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.93 

รวม 80.58 
 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
          1. งบประมาณมีจํานวนจํากัด  โครงการสวนใหญตองอาศัยงบประมาณจากหนวยงานภายนอก              
(เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,อําเภอหลังสวน,ทางหลวงชนบท,อบจ.,โยธาธิการและผังเมือง เปนตน) 

2. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมาก (แตเนื่องจากความจําเปนในการกําหนด
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อรองรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการอื่นๆ) 
 3. ดวยขอจํากัดของอํานาจหนาที่   งบประมาณ และภาระคาใชจายประจํา ทําให ไมสามารถ                          
นําโครงการ/กิจกรรมจากแผนสูการปฏิบัติไดอยางเต็มที่  ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนไดนอย 

4. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทําให       
ไมสามารถดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานได 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการอื่นๆเพิ่มมากขึ้น 

2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3. ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตางๆของ อบต. อยางทั่วถึงและตอเนื่อง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึงและอยางตอเนื่อง 
  

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


