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คํานํา 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ไดจัดทํา                            
รายงานและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกาบริหารสวนตําบลบางปลากด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือจักไดนําผลการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงแกไขและใชเปน
เครื่องมือประกอบการติดสินใจ ในการวางแผนและการบริหารพัฒนาทองถ่ิน แลวประกาศใหประชาชนทราบ
และมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลบางปลากดโดยท่ัวกัน 
ท้ังนี้ ตองขอขอบคุณทุกทาน ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีมาโดยตลอด 
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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
1.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  
      การติ ดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป นกระบวนการท่ี แตกต างกัน มี จุ ดหมาย                                         
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ิน
ตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้  
       1.1  ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาหรือกิจกรรมตางๆ ท่ี
ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
      1.2  ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตางๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร  
      1.3  ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา 
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
       1.4  ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผน เปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึง จุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

2.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
      2.1  เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
      2.2  เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล       
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว  
      2.3  เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด  
       2.4  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบลบางปลากด 
      2.5  เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากดท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตางๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผู มีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ 
ประชาชนในตําบลบางปลากดหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด  
      2.6  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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3.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
      การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ไดดําเนินการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 
      โดยใช เอกสารประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด                      
ดังนี ้

       1)  เลมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และท่ีแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
       2)  เลมแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

         3)  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e - Plan) และระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e - LAAS) 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอถิ่น 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
         ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 
     (1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน    

  (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
  (3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
  (๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน    

     (5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน    
         โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
          กรรมการตามขอ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือก                             
อีกก็ได 
         ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
      (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน           ก 
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     (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศ                       
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน       
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
     (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ดําเนินการ                           
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้  
         1)  ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน    
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
          2)  ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลา       
ท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
         3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน     
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
      เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ประกอบดวย 
      4.1  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      4.2  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      4.3  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตนเอง 
      4.4  แบบติดตามผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
      4.5  แบบโครงการปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินและไดปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      4.6  ขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
(e - Plan)  
                            

5.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
      5.1  ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ 
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
      5.2  ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ิน และ      
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต  
      5.3  ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
      5.4  สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตางๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง     
ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ตางๆ 
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      5.5  กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ  
      5.6  การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด หัวหนาสวน
ราชการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุม    
มีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี ้          
ยังสามารถกําหนดมาตรการตางๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  

       5.7  ทําใหภารกิจตางๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ในแตละสวนราชการ     
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปลากดเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   
 
 
 
 

   



 

สวนท่ี ๒ 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระรวงมหาดไทย                                 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)       
พ.ศ. 2561 เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
      1.1  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย 
         1)  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20  คะแนน 
         2)  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  20  คะแนน 
         3)  ยุทธศาสตร  60  คะแนน ประกอบดวย 

  3.1)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10  คะแนน 
  3.2)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  10  คะแนน 

     3.3)  ยุทธศาสตรจังหวัด  10  คะแนน 
     3.4)  วิสัยทัศน  5  คะแนน 
     3.5)  กลยุทธ  5  คะแนน 
     3.6)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5  คะแนน 
     3.7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร  5  คะแนน 
     3.8)  แผนงาน  5  คะแนน 
     3.9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5  คะแนน 
         คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
      1.2  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 
         1)  การสรุปสถานการณการพัฒนา  10  คะแนน 
         2)  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 

       3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง  5  
คะแนน           

       4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5  คะแนน 
       5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12  5  คะแนน  
       6)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
       7)  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5  คะแนน 
       8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ  5  คะแนน 
       9)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
       10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
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         11)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  5  
คะแนน 

       12)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5  คะแนน 
       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

2.  การใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
  2.1  การใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไป 
    และขอมูลพ้ืนฐาน 
    ขององคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่น 

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ 
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา 
ลักษณะของไม ปาไม ฯลฯ  

20 
(3) 
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2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง  
เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร 
เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ 
และจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด  
การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 

(2) 2 

4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบรกิารพ้ืนฐาน  
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา 
โทรศัพท ฯลฯ 

(2) 2 

5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 2 

6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
เชน การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป  
ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง 
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน 

(2) 2 

7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) 1 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไป 
    และขอมูลพ้ืนฐาน 
    ขององคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่น (ตอ) 

9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ   
และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน  
โดยใชกระบวนกระบวน การรวมคิด รวมทํา  
รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน  
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน 
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3) 2 

2. การวิเคราะห 
    สภาวการณ 
    และศักยภาพ 
 

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง  
ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร 
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0         
d      

20 
 (5) 

 
4.5 

2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณ      
ท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3) 2.5 

3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) 2.5 

4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ  
กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุมตางๆ  
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3) 3 

5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว  
ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการ 
หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอม
และการพัฒนา 

(3) 2.5 

6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผล 
ตอการดําเนินงาน ไดแก S - Strength (จุดแข็ง)  
W - Weakness (จุดออน) O - Opportunity (โอกาส)
และ T - Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร 
    3.1 ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
 

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทาง 
การพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  
แผนยทุธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 

    3.2 ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 9.5 

    3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล    
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร 20 ป  
และ Thailand 4.0 

 (10) 9 

    3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตองการจะเปนหรือบรรลุ 
ถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส  
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) 5 

    3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทํา
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) 4.5 

    3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็น 
กลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
มีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน  
มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.5 

    3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

(5) 4.5 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

3. ยุทธศาสตร (ตอ) 
    3.8 แผนงาน 
 
 
 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทาง 
การพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

 (5) 5 

    3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร 
ในภาพรวม 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล    
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร 20 ป และ 
Thailand 4.0 

(5) 4 

 

รวม 
 

 

100 
 

92 
 

หมายเหตุ  การคํานวณหาคาเฉลี่ยคะแนนในแตละขอ ใหนําผลรวมคะแนนท่ีไดจากคณะกรรมการในแตละขอ
หารดวยจํานวนคณะกรรมการท่ีลงคะแนน 
 2.2  การใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณ 
    การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/ 
Global Demand และ Trend ปจจัยและ 
สถานการณ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ 
ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

2. การประเมินผล 
2. การนําแผนพัฒนา 
2. ของทองถิ่น 
2. ไปปฏิบัต ิ
2. ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามา 
ใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง วาเปนไปตาม 
ท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง 
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ 
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได 
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงประมาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผล 
3. การนําแผนพัฒนา 
3. ทองถิ่นไปปฏิบัติ 
3. ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา 
ในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใช 
เพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ  
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการ 
ของประชาชนหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร  
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม  
ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผลการปฏิบัติราชการ ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4. แผนงาน 
4. และยุทธศาสตร 
4. การพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ  
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ  
ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน  
หลักประชารัฐ 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา 
    5.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 

ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว  
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 
 

 
5 

    5.2 กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง 
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
ตองกําหนดวัตถุประสงค สอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  
มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

5 

    5.3 เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณ 
ไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทาง 
ท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถ 
ระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้
จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมาย 
มีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ 
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) 
 
 

5 

    5.4 โครงการ 
มีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ  
   (1) ความม่ันคง  
   (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
   (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
   (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม  
   (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
   (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

    5.5 เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย  
   (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา   
   (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
   (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙   
   (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน ๕ ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ ท่ีเปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา  
   (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน 
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
   (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ 
การปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ   
   (๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม   
   (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ 
เปนเมือง   
   (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
   (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

5 

    ๕.๖ โครงการ 
มีความสอดคลอง 
กับ Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value - Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  
ทํานอยไดมาก เชน  
   (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคา 
เชิงนวัตกรรม  
   (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ 
ดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อน 
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
   (๓) เปลี่ยนจากเนนภาคการผลิตสินคา 
ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการ 
ท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนา 
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน  
ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

4 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

    ๕.๗ โครงการ 
มีความสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะ 
เวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน เสมือนหนึ่ง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถ 
แยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอ 
หรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัด 
ท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) 
 

5 
 

    ๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน 
หรือการเสริมสราง 
ใหประเทศชาติม่ันคง  
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต 
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียง 
ท่ีประชาชนดําเนินการเอง หรือรวมดําเนินการ  
เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการ 
ท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  
ซ่ึงมีลกัษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) หรือ LSEP 

(5) 
 

5 

    ๕.๙ งบประมาณ 
มีความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึง 
หลักสําคัญ ๕ ประการ ในการจัดทําโครงการ ไดแก 
   (๑) ความประหยัด (Economy)  
   (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
   (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   
   (๔) ความยุติธรรม (Equity)   
   (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 
 

5 

    ๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา 
ถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการ ถูกตองตามหลักวิชาการ 
ทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน  
มีความโปรงใสในการกําหนดราคา และตรวจสอบได
ในเชิงประจักษ  

(5) 
 

4 

    ๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (Measurable)  
ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนด 
ความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนด 
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีจะเกิด สิ่งท่ีไดรับ 
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5) 
 

5 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับสอดคลอง 
กับวัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง  
   (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการดําเนินงานตามโครงการ  
   (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  
   (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได  
   (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง  
   (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) 5 

 

รวมคะแนน 
 

 

100 
 

94 
 

หมายเหตุ  การคํานวณหาคาเฉลี่ยคะแนนในแตละขอ ใหนําผลรวมคะแนนท่ีไดจากคณะกรรมการในแตละขอ
หารดวยจํานวนคณะกรรมการท่ีลงคะแนน 
 

3.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
      3.1  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
   

ประเด็นการพิจารณา 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 18 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
    3.4 วิสัยทัศน 
    3.5 กลยุทธ 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
    3.8 แผนงาน 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

60 
(10) 
(10) 
(10) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 

56 
(10) 
(9.5) 
(9) 
(5) 

(4.5) 
(4.5) 
(4.5) 
(5) 
(4) 

 

รวมคะแนน 
 

 

100 
 

92 
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      3.2  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 9 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  

60 
(5) 
(5) 
(5) 
 

(5) 
(5) 
 

(5) 
(5) 
(5) 
 

(5) 
(5) 
(5) 
 

(5) 

58 
(5) 
(5) 
(5) 
 

(5) 
(5) 
 

(4) 
(5) 
(5) 
 

(5) 
(4) 
(5) 
 

(5) 
 

รวมคะแนน 
 

 

100 
 

94 

 
 
 
 



 

สวนท่ี ๓ 
ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  
1.  แบบท่ี ๑  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
 

      คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมีการ 

ดําเนนิงาน 
สวนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
     1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
     3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
     4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา 
รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ด 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี ๒ การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
     1. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 
     2. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
     3. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาทองถ่ิน 
     4. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 
     5. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
     6. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
     7. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
     8. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
     9. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
     10. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     11. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

12.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     13. มีการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม 
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๒.  แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ตามแผนพัฒนาทองถิ่น           
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
      การติดตามผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินและการจัดทํางบประมาณ (แบบติดตามความกาวหนา                     
เชิงปริมาณ) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ไดเริ่มดําเนินงาน        
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และท่ีแกไข    
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  รายจายเพ่ิมเติม เงินสะสม และอ่ืน  ๆ                             
ซ่ึงทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา      
5 ดาน ประกอบดวย 

  2.1  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2.2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.3  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 2.4  ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 2.5  ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการรักษาความสงบเรียบรอย  
  โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเปาหมายดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไวจํานวนท้ังสิ้น 
338 โครงการ 

จากขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
(e - Plan) ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด รายละเอียดโครงการพัฒนา มีดังนี้ 

 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น กรอบระยะเวลา 2 ป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ปท่ี 1 (๒๕๖4) ปท่ี 2 (๒๕๖5) รวม 2 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดลอม 

57  35,881,875 56  36,606,000 113 72,487,875 

2. ดานสังคมและคุณภาพ 
    ชีวิต 

154 32,152,500 99 35,003,000 253 67,155,500 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 112 133,570,000 117 160,006,000 229 293,576,000 
4. ดานการบริหารจัดการ 
    ท่ีดี 

29 3,940,000 28 4,480,000 57 8,420,000 

5. ดานความมั่นคง 
    ความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสินและ 
    การรักษาความสงบ 
    เรียบรอย 

38 7,493,600 38 6,774,000 76 15,267,600 

 

รวม 
 

 

390 
 

213,037,975 338 242,869,000 728 456,906,975 
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ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

จํานวนโครงการ 
ในขอบัญญัติ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการแลว 

จํานวนโครงการท่ี 
ไมไดดําเนินการ 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดลอม 

56 16.57 6 10.00 1 1.67 5 8.33 

2. ดานสังคมและคุณภาพ 
    ชีวิต 

99 29.29 29 48.33 11 18.33 18 30.00 

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 117 34.62 3 5.00 3 5.00 0 0.00 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีด ี 28 8.28 13 21.67 7 11.67 6 10.00 
5. ดานความมั่นคง 
    ความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสินและ 
    การรักษาความสงบ 
    เรียบรอย 

38 11.24 9 15.00 5 8.33 4 6.67 

 

รวม 
 

 

338 
 

100.00 
 

60 
 

100.00 
  

27 
 

45.00 
 

33 
 

55.00 
 

3.  แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
      3.1  โครงการท่ีอยูในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 และนํามาจากแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565) และท่ีแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม มีจํานวน 60 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
(ขอมูลอางอิงจากเลมแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

จํานวน
โครงการท่ีได

ปฏิบัต ิ

คิดเปน 
รอยละ 
(%) 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 56 6 1.77 
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 99 29 8.58 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 117 3 0.89 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 28 13 3.85 
5. ดานความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสินและการรักษาความสงบเรียบรอย 

38 9 2.66 

 

รวม 
 

338 60 17.75 
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  3.2  โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
จํานวน 60 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรดังนี้ (ขอมูลอางอิงจากเลมแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ 
จํานวนงบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 
(บาท) 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6 315,000.00 
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 29 20,536,670.00 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3 2,329,100.00 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 13 2,094,180.00 
5. ดานความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินและการรักษาความสงบเรียบรอย 

9 1,279,590.00 

 

รวม 
 

60 26,854,540.00 
 

      3.3  สรุปโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 338 
โครงการ โครงการท่ีดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 
60 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.75 ของโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินท้ังหมด  
         รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด มีดังนี้ 
           1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการปลูกหญาแฝกริมคลองภายในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลบางปลากด 
20,000 สํานักปลัด 

2 โครงการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และทัศนียภาพ 

70,000 สํานักปลัด 

3 โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะประโยชน หมูท่ี 3 200,000 สํานักปลัด 
4 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดทําโครงการ 

ตามแนวพระราชดําริ 
10,000 สํานักปลัด 

5 โครงการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสียในพ้ืนท่ี
สาธารณะตําบลบางปลากด 

10,000 กองชาง 

6 โครงการรณรงคสงเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน 5,000 สํานักปลัด 
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           2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพ

สถานศึกษาปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตามกฎกระทรวงการประกันสุขภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” 

22,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางปลากด 

10,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 631,550 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 โครงการคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด รับผิดชอบ 

1,090,320 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5 โครงการคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,032,800 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 โครงการอบรมการปองกันโรคระบาดสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด 

5,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 

5,000 สํานักปลัด 

8 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

50,000 สํานักปลัด 

9 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอรายแรงในพ้ืนท่ี 
ตําบลบางปลากด เชน โรคไวรัสโควิด - 19 

100,000 สํานักปลัด 

10 โครงการสํารวจจํานวนขอมูลสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว 
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

5,000 สํานักปลัด 

11 โครงการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ในพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด (Big Cleaning Day) 

5,000 สํานักปลัด 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ดําเนินโครงการพระราชดําร ิ
ดานสาธารณสุข 

220,000 สํานักปลัด 

13 โครงการฝกอบรม รณรงคปองกันโรคในรูปแบบตางๆ 10,000 สํานักปลัด 
14 โครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ 

ท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด หรือ อบต.บางปลากด 
100,000 สํานักปลัด 
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         2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
15 โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต สําหรับผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ 

และผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอย ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 
80,000 สํานักปลัด 

16 โครงการสงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 

30,000 สํานักปลัด 

17 โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลบางปลากด 

20,000 สํานักปลัด 

18 โครงการฝกอบรมใหความรูแกสตรีตําบลบางปลากด 20,000 สํานักปลัด 
19 โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพทําไมกวาด พรมเช็ดเทา 

หนากากผา/หรืออนามัย หมูท่ี 4 
30,000 สํานักปลัด 

20 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บางปลากด 

20,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

21 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 200,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

22 อุดหนุนโรงเรียนวัดประสิทธิเวช ดําเนินโครงการคายพุทธบุตร 40,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

23 อุดหนุนโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎรบํารุง ดําเนินโครงการ 
คายพุทธบุตร 

20,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

24 อุดหนุนโรงเรียนบานกลางคลอง 30 ดําเนินโครงการ 
คายพุทธบุตร 

15,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

25 โครงการโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวไมดอกไมประดับ
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 

5,000 กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

26 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (สปสช.) 

150,000 สํานักปลัด 

27 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 12,500,000 สํานักปลัด 
28 เงินอุดหนุนเบี้ยความพิการในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 3,300,000 สํานักปลัด 
29 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 120,000 สํานักปลัด 
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           3)  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการกอสรางเทพ้ืนคอนกรีต หมูท่ี 11 บริเวณดานขาง 

ศูนย OTOP ทางเขาวัดสันติธรรมราษฎรบํารุง 
311,000 กองชาง 

2 โครงการกอสรางรั้ว เสาธง พรอมถนนทางเขาศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กวัดประสิทธิเวช 

758,600 กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมสํานักงานองคการบริหารสวน 
ตําบลบางปลากด 

1,259,500 กองชาง 

 

          4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 60,000 สํานักปลัด 
2 โครงการคาใชจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 

(เงินโบนัสประจําป) พนักงานสวนตําบลบางปลากด 
230,000 สํานักปลัด 

3 โครงการฝกอบรมคุณธรรม จรยิธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน และพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง อบต. 

30,000 สํานักปลัด 

4 โครงการเสริมสรางและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) ใหแกบุคลากรของ อบต.บางปลากด 

20,000 สํานักปลัด 
 

5 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

600,000 สํานักปลัด 

6 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบัน 20,000 สํานักปลัด 
7 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 5,000 สํานักปลัด 
8  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

ของ อบต.บางปลากด 
50,000 สํานักปลัด 

9 โครงการจัดทํา แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถ่ิน 
อบต.บางปลากด 

5,000 สํานักปลัด 

10  เงินสมทบกองทุนชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 98,340 สํานักปลัด 
11 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 
580,000 สํานักปลัด 

12 เงินสมทบกองทุนทดแทน 113,100 สํานักปลัด 
13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 282,740 สํานักปลัด 

 



 

23 
 

           5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
1 โครงการฝกอบรม/ทบทวน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 70,000 สํานักปลัด 
2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา 

อบต.บางปลากด หลักสูตรทบทวน 
80,000 สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงคสรางจิตสํานึก การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดในหมูบาน ตําบลบางปลากด 

10,000 สํานักปลัด 

4 โครงการอบรมการปองกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.บางปลากด 

5,000 สํานักปลัด 

5 โครงการอบรมการปองกันการจมน้ําในสถานศึกษา  
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด 

5,000 สํานักปลัด 

6 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อําเภอองครักษ (สถานท่ีกลาง) 

15,000 สํานักปลัด 

7 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวน 
ตําบลบางปลากด 

30,000 สํานักปลัด 

8 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
ประจาํป 

50,000 สํานักปลัด 

9 เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน 1,014,590 สํานักปลัด 
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   3.4  ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา รวม ๔ ไตรมาส 
(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
คิดเปน 
รอยละ 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 0.30 416,400.00 0.17 
2. ดานสังคมและคุณภาพชวีิต 11 3.25 19,309,670.00 7.95 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3 0.89 2,329,100.00 0.96 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 7 2.07 1,732,070.00 0.71 
5. ดานความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินและการรักษาความสงบเรียบรอย 

5 1.48   1,849,590.00 0.76 

 

รวม 
 

27 7.99 25,636,830.00 10.55 
 

(ขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e - plan)) 
 

หมายเหตุ  คํานวณจากจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 338 
หมายเหตุ   โครงการ งบประมาณรวม 242,869,000.- บาท 
 

      3.5  การเบิกจาย 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
คิดเปน 
รอยละ 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 100 350,500.00 84.17 
2. ดานสังคมและคุณภาพชวีิต 11 100 17,893,244.70 92.66 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 3 100 2,220,500.00 95.34 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 7 100 1,591,336.60 91.87 
5. ดานความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินและการรักษาความสงบเรียบรอย 

5 
100 1,547,996.80 83.69 

 

รวม 
 

27 100 23,603,578.10 92.67 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 28 ตุลาคม ๒๕๖5 
 

หมายเหตุ  1. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสําเนาบันทึกรายงานติดตามประเมินและประเมินผลแผนพัฒนา                             
   แผนพัฒนาทองถ่ิน 
       2.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e - plan)
   และสําเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖5  
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        1)  รายละเอียดโครงการท่ีมีการเบิกจายงบประมาณ 
    1.1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

เบิกจาย 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม และทัศนียภาพ 

416,400.00 350,500.00 โอนเพ่ิม
งบประมาณ 

รวม 1 416,400.00 350,500.00  
 

    1.2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

เบิกจาย 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรยีนรู 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลากด 

10,000.00 4,930.00  

2 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 

631,550.00 418,636.00  

3 โครงการคาอาหารเสรมิ (นม) สําหรับเด็กเล็ก 
และเด็กนักเรยีนในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด 
รับผิดชอบ 

1,090,320.00 1,055,454.70  

4 โครงการคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,032,800.00 2,011,149.00  
5 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย  
ดร.สมเดจ็พระเจานองนางเธอ เจาฟาฯ  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

50,000.00 50,000.00  

6 โครงการสํารวจจํานวนขอมูลสัตวและข้ึนทะเบียน 
สัตวตามโครงการสตัวปลอดโรค คนปลอดภัย 

5,000.00 4,785.00  

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
ดําเนินโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข 

220,000.00 60,000.00  

8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 150,000.00 123,390.00  
9 เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลบางปลากด 
11,900,000.00 11,478,500.00 โอนลด

งบประมาณ 
10 เงินอุดหนุนเบ้ียความพิการในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลบางปลากด 
3,100,000.00 2,619,400.00 โอนลด

งบประมาณ 
11 เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลบางปลากด 
120,000.00 67,000.00  

รวม 11 19,309,670.00 17,893,244.70  
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    1.3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

เบิกจาย 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการกอสรางเทพ้ืนคอนกรตี หมูท่ี 11 
บริเวณดานขางศูนย OTOP ทางเขา 
วัดสันติธรรมราษฎรบํารุง 

311,000.00 311,000.00  

2 โครงการกอสรางรั้ว เสาธง พรอมถนนทางเขา 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช 

758,600.00 700,000.00  

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมสาํนักงาน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 

1,259,500.00 1,209,500.00  

รวม 3 2,329,100.00   2,220,500.00  
 

    1.4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

เบิกจาย 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝกอบรม สัมมนา และศกึษาดูงานนอก
สถานท่ี 

20,000.00 15,900.00 โอนลด
งบประมาณ 

2 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด 

601,164.00 600,342.00 โอนเพ่ิม
งบประมาณ 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
ของ อบต.บางปลากด 

100,000.00 100,000.00 โอนเพ่ิม
งบประมาณ 

4 เงินสมทบกองทุนชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ 
(ช.ค.บ.) 

98,340.00 73,749.60  

5 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถ่ิน (กบท.) 

580,000.00 580,000.00  

6 เงินสมทบกองทุนทดแทน 113,100.00 13,484.00  
7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 219,466.00 207,861.00  

รวม 7 1,732,070.00 1,591,336.60  
 

      1.5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ     
การรักษาความสงบเรียบรอย 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

เบิกจาย 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมการปองกันอัคคีภยั 
ในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด 

5,000.00 5,000.00  

2 โครงการอบรมการปองกันการจมนํ้า 
ในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด 

5,000.00 4,997.00  

3 โครงการสนับสนุนการบรหิารจดัการ 
ศูนยปฏิบัติการรวม ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
อําเภอองครักษ (สถานท่ีกลาง) 

15,000.00 11,500.00  
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 1.5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการรักษา
ความสงบเรียบรอย (ตอ) 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

เบิกจาย 
 

หมายเหตุ 

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญประจําป 

10,000.00 6,275.00 โอนลด
งบประมาณ 

5 เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน 1,814,590.00 
 

1,520,224.80 โอนเพ่ิม 
งบประมาณ 

รวม 5 1,849,590.00 1,547,996.80  
 

       2)  รายละเอียดโครงการท่ีไมไดเบิกจายงบประมาณ 

   2.1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการปลูกหญาแฝกรมิคลองภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 0.00 โอนลดงบประมาณ 
2 โครงการขุดลอกหนองนํ้าสาธารณะประโยชน หมูท่ี 3 0.00 โอนลดงบประมาณ 
3 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจัดทําโครงการตามแนว 

พระราชดําร ิ
0.00 โอนลดงบประมาณ 

4 โครงการกําจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏกูิล และนํ้าเสียในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ตําบลบางปลากด 

0.00 โอนลดงบประมาณ 

5 โครงการรณรงคสงเสริมการลดปรมิาณขยะในชุมชน 5,000.00  
 

    2.2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมสมัมนา “การจัดระบบประกันคณุภาพสถานศึกษา 
ปฐมวัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎกระทรวง 
การประกันสุขภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” 

22,000.00  

2 โครงการอบรมการปองกันโรคระบาด สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในพ้ืนท่ี อบต.บางปลากด 

5,000.00  

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
ในเขตพ้ืนท่ี ต.บางปลากด 

5,000.00  

4 โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอรายแรงในพ้ืนท่ี 
ตําบลบางปลากด เชน โรคไวรสัโควิด - 19 

10,000.00 โอนลดงบประมาณ 

5 โครงการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ในพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด (Big Cleaning Day)  

5,000.00  

6 โครงการฝกอบรม รณรงคปองกันโรคในรูปแบบตางๆ 0.00 โอนลดงบประมาณ 
7 โครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการท่ีสาธารณะ 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด หรือ อบต.บางปลากด 
100,000.00  

8 โครงการสงเสริมคณุภาพชีวิต สําหรับผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส ผูมรีายไดนอย ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 

30,000.00 โอนลดงบประมาณ 



 

28 
 
      2.2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

  
ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ 

9 โครงการสงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก เยาวชน  
และประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีตาํบลบางปลากด 

0.00 โอนลดงบประมาณ 

10 โครงการสงเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลบางปลากด 20,000.00  
11 โครงการฝกอบรมใหความรูแกสตรีตําบลบางปลากด 0.00 โอนลดงบประมาณ 
12 โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพทําไมกวาด พรมเช็ดเทา  

หนากากผา/หรืออนามยั หมูท่ี 4 
0.00 โอนลดงบประมาณ 

13 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.บางปลากด 

0.00 โอนลดงบประมาณ 

14 โครงการจดัการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ 0.00 โอนลดงบประมาณ 
15 อุดหนุนโรงเรียนวัดประสิทธิเวชดาํเนินโครงการคายพุทธบุตร 40,000.00  
16 อุดหนุนโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎรบํารุง ดําเนินโครงการ 

คายพุทธบุตร 
20,000.00  

17 อุดหนุนโรงเรียนบานกลางคลอง 30 ดาํเนินโครงการพุทธบุตร 15,000.00  
18 โครงการโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวไมดอกไมประดับ 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางปลากด 
5,000.00  

 

     2.3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ไมมี 
 

  2.4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการคาใชจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
(เงินโบนัสประจําป) พนักงานสวนตําบลบางปลากด 

230,000.00  

2 โครงการฝกอบรมคณุธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน และพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง อบต. 

0.00 โอนลดงบประมาณ 

3 โครงการเสรมิสรางและพัฒนาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT) ใหแกบุคลากรของ อบต.บางปลากด 

0.00 โอนลดงบประมาณ 

4 โครงการจดักิจกรรมเพ่ือเทิดทูนสถาบัน 2,148.00 โอนลดงบประมาณ 
5 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 0.00 โอนลดงบประมาณ 
6 โครงการจดัทํา แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถ่ิน 

อบต.บางปลากด 
5,000.00 โอนลดงบประมาณ 
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    2.5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ      
การรักษาความสงบเรียบรอย 
 

  ลําดับ 
   ท่ี 

 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝกอบรม/ทบทวน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,540.00 โอนลดงบประมาณ 
2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจํา 

อบต.บางปลากด หลักสตูรทบทวน 
147,000.00 โอนเพ่ิมงบประมาณ 

3 โครงการรณรงคสรางจิตสาํนึก การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิในหมูบาน ตาํบลบางปลากด 

0.00 โอนลดงบประมาณ 

4 โครงการสนับสนุนการบรหิารจดัการศูนยปฏิบัติการรวม  
ในการชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 

10,000.00 โอนลดงบประมาณ 

 

4.  สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5  
  4.1  โครงการบรรจุแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และท่ีแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวมจํานวน 338 โครงการ 
  4.2  โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 60 โครงการ 
   

       ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 คิดเปนรอยละของจํานวนโครงการ           
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  สูตร =       จํานวนโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 x ๑๐๐ 
            จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  แทนคาสูตร =   60 x ๑๐๐ 
         338 
 

   =     17.75 
 

 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 คิดเปนรอยละ 17.75 



 

สวนท่ี ๔ 
ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากดในอนาคต 

  
                                                                                                                               ด                                  กอนาคต                        f  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการ
ติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนะหรือความเห็นแนวทางการปรับปรุงแกไขในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลบางปลากดในอนาคต สรุปไดดังนี้ 
1.  ปญหาและอุปสรรค 

1.1  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับศักยภาพ        
ดานงบประมาณ ทําให ไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ สงผลให ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค                             
ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

1.2  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ 
เสนอเฉพาะโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.3  โครงการท่ีเสนอเขาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินไมสามารถดําเนินการได บางโครงการมีปญหา
เรื่องพ้ืนท่ีและการขออนุญาต 

1.4  โครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปสูการปฏิบัติ และบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ซ่ึงทุกโครงการมีระเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน แตในบางโครงการไมสามารถปฏิบัติไดทัน
ภายในปงบประมาณนัน้ 

1.5  ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวม นําไปปฏิบัติไดไมถึงรอยละ 50 
เนื่องจาก จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมาก  
 

2.  ขอเสนอแนะ 
 2.1  โครงการท่ีเสนอบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมาก ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ    
ตามความตองการของหมูบาน และคัดเลือกโครงการท่ีจะเกิดประโยชนอยางแทจริงมาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
  2.2  องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต หรือ
ดานอ่ืนๆ ดวย เพราะมีความสําคัญอยางยิ่งกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน ปญหาดานการศึกษา ปญหาดานการ
สงเสริมอาชีพ 
 2.3  ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเปนไปไดเรื่องของความพรอม
ดานพ้ืนท่ี ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม และสถานะทางการเงินการคลังของ
ทองถ่ินเปนสําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 
 2.4  โครงการ/กิจกรรมท่ีไดตั้งงบประมาณในขอบัญญัติแลว ควรเรงรัดดําเนินโครงการ/กิจกรรมให
แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2.5  การประชุมประชาคมระดับตําบล เสนอแนะใหหมูบานจัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน และ
ประชาชนในหมูบาน เพ่ือคัดเลือกโครงการท่ีมีความจําเปน เรงดวน กอนนําเสนอในการประชุมประชาคมระดับ
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
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