
รายงานผลการตดิตามและประเมินผล 
แผนการพฒันาองคการบรหิารสวนตําบลบางปลากด 

และเสนอความเห็น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบรหิารสวนตาํบลบางปลากด 
อําเภอองครกัษ  จังหวัดนครนายก 





ก 

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 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ไดจัดทํารายงานและเสนอความเห็นผลดําเนินงาน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกาบริหารสวนตําบลบางปลากด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือจักไดนําผลการติดตามและประเมินผล มาปรับปรุงแกไขและใชเปนเครื่องมือประกอบการติดสินใจ 
ในการวางแผนและการบริหารพัฒนาทองถ่ิน แลวประกาศใหประชาชนทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลบางปลากดโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ ตองขอขอบคุณทุกทาน  
ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีมาโดยตลอด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
     อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 

     ธันวาคม 2564 



ข 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 
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สารบัญ   ข 

สวนท่ี 1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร   1 

สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผลโครงการ   6 

สวนท่ี 3  สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   11
  ๓.๑  แบบท่ี ๑  การชวยกํากับการจัดแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 11 
  3.2  การติดตาม 12 

1) แบบติดตามผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (แบบท่ี 2)     12

2) โครงการปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินและท่ีไดปฏิบัติ
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3) โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 13 

4) โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  13
5) โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 14
6) ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  15

รวม ๔ ไตรมาส

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากดในอนาคต     16   
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สวนท่ี ๑ 
การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 

  
  

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ไดดําเนินการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน        
โดยผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ไดแตงตั้งคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน-
ตําบลบางปลากด เพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส 
โดยมีสํานักปลัด (งานวิเคราะหนโยบายและแผน) ทําหนาท่ีรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการติดตาม     
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา             
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

โดยยึดเอกสารอางประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด                         
ดังนี ้

     1)  เลมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และท่ีแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
     2)  เลมแผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
     3)  รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ระบบ e - Plan, e - LAAS 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

  (1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
  (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ 
   (3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ 

(๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   กรรมการ 
(5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   กรรมการ 

      โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ     
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ ท้ังนี้ กรรมการตามขอ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีวาระ    
อยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได 

        ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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     (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน      
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

แบบกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ    
ท่ีกําหนดไว มีรายละเอียด ดังนี้ 

     1)  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 

  1.1)  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของ อปท.   ๒๐  คะแนน 
  ๑.๒)  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ   ๒๐   คะแนน 
  ๑.๓)  ยุทธศาสตร      60 คะแนน  
           ประกอบดวย 

          (1)  ยุทธศาสตรของ อปท.    ๑๐   คะแนน 
            (๒)  ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัด (อบจ.)   ๑๐   คะแนน 
            (๓)  ยุทธศาสตรจังหวัด     ๑๐   คะแนน 
           (๔)  วิสัยทัศน        ๕   คะแนน 
            (๕)  กลยุทธ        ๕   คะแนน 
   (๖)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ      ๕   คะแนน 
   (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร      ๕   คะแนน 
   (๘)  แผนงาน         ๕   คะแนน 
   (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม    ๕   คะแนน 

  คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรได เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อน         
การพัฒนาทองถ่ินของ อปท. ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 

สรุปผลคะแนนท่ีไดรับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด
(ยุทธศาสตร) ดังนี้ 
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1.  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินของ อปท. 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ 
อปท. 
 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๒๐ 
(๓) 

19 
3 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต      
การปกครอง การเลือกตั้ ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร 
ฯลฯ 
 

(๒) 2 

(๓ ) ข อมู ล เก่ี ยวกับสภาพทางสั งคม  เชน  การศึ กษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ 
 

(๒) 2 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 
 

(๒) 2 

(๕ ) ขอมูล เก่ียว กับระบบเศรษฐกิจ เชน  การเกษตร           
การประมง การปศุสัตว การบริการการทองเท่ียว อุตสาหกรรม          
การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
 

(๒) 2 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน                 
สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ อ่ืนๆ 
 

(๒) 2 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(๒) 2 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 
 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ      
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการ
รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี
ของ อปท. 
 

(๓) 3 

๒. การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัด (อบจ.) ยุทธศาสตรของ อปท. นโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 

๒๐ 
(๕) 

17 
5 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

๒. การวิเคราะหสภาวการณ 
และศักยภาพ (ตอ) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช ผลการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการ
พัฒนาทองถ่ิน 
 

(๓) 2 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ฯลฯ 
  

(๓) 2 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ เชน ขอมูลรายไดครัวเรือน 
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป 
เปนตน 
 

(๓) 3 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เชน ความ
สะอาด พ้ืน ท่ีสี เขียว ธรรมชาติต างๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่ ง ท่ี เกิด ข้ึน การประดิษฐ ท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
 

(๓) 2 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนา                        
ในป จจุ บั นและโอกาสในการพั ฒนาในอนาคตของท องถ่ิ น                                        

ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงาน
ได แ ก  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness (จุ ด อ อ น )         
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

(๓) 3 

๓. ยุทธศาสตร 
     3 .1  ยุ ท ธศ าสต ร
ของอปท. (อบต.) 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒ นาท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ อปท.(อบต.) และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรแหงชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 
 

๖๐ 
(๑๐) 

60 
10 

     ๓ .๒  ยุ ท ธศ าสต ร
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 
(อบจ.)   g 

สอดคล อ งและ เช่ื อม โยงกับสภาพ สั งคม  เศรษฐ กิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ                      แผนยุทธศาสตรแห งชาติ  ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
๔.๐ 
 

(๑๐) 10 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด   
เ    

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรแหงชาติ ๒๐ ป และ 
Thailand ๔.๐ 
 

(๑๐) 10 

     ๓.๔ วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท. ตองการจะเปน
หรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. และสัมพันธกับ
โครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

     ๓.๕ กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาท่ีของ อปท. ท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนน้ัน 
 

(๕) 5 

     ๓.๖ เปาประสงคของ    
แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ มีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ี
ชัดเจน 
 

(๕) 5 

     ๓.๗ จุดยืนทาง 
ยุ ทธศาสตร  (Positioning)         
d 
 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให
บรรลุวิสัยทัศนของ อปท. ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง   
ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 
 

(๕) 5 

     ๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุด มุ งหมาย ใน เรื่ อ งใด เรื่ อ งห น่ึ งห รือแผนงาน ท่ี เกิ ดจ าก
เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร 
และยุทธศาสตรของ อปท.ท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่น ในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงาน
และ     ความเชื่อมโยงดังกลาว 
 

(๕) 5 

     ๓.๙ ความเช่ือมโยง  
ของยุทธศาสตรในภาพรวม    
d 
 
 

ความเช่ือมโยงองครวม ท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเกิด   
ผลผลิ ต /โครงการจากแผนยุ ท ธศาสตร ชาติ  ๒๐  ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเชต
จังหวัด (อบจ.) และยุทธศาสตรของ อปท. (อบต.) 
 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 96 
 
 
 

 
สูตรการคํานวณหาคาเฉล่ียคะแนนของแตละขอ 

เทากับ 
คะแนนท่ีไดจากแบบลงของคณะกรรมการฯ ท่ีเขาประชุมรวมกัน 

 

จํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีเขาประชุม 
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สวนท่ี ๒ 
การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

  

๒.  การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร-
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
      2.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา     ๑๐  คะแนน 

2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
2.3  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
2.4  แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา     ๑๐  คะแนน 
2.5  โครงการพัฒนา       60  คะแนน 
     ประกอบดวย 

 ๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ       ๕  คะแนน 
 ๒)  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ     ๕  คะแนน 
 ๓)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู 
   การตั้งงบประมาณไดถูกตอง        ๕  คะแนน 
 ๔)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป    ๕  คะแนน 
 ๕)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 
      เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒      ๕  คะแนน 
 ๖)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐     ๕  คะแนน 
 ๗)  โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด     ๕  คะแนน 
 ๘)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ 
      ม่ันคง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ       ๕  คะแนน 
 ๙)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   ๕  คะแนน 
 ๑๐)  มีการประมาณการราคาถูกตอง ตามหลักวิธีการงบประมาณ   ๕  คะแนน 
 ๑๑)  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค              
        และผลท่ีคาดวาจะไดรับ         ๕  คะแนน 
 ๑๒)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค     ๕  คะแนน 

  คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรได เพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินของ อปท. ไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
 
สรุปผลคะแนนท่ีไดรับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 

(โครงการ) ดังนี้ 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณ           
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ อปท. (ใช       
การวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/    
Global Demand แ ละ  Trend ป จจั ย และส ถาน การณ ก าร
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
 

๑๐ 9 

๒ . การประเมิ นผล       
การนํ า แผนพัฒ นา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ  เพ่ือนํามาใช วัดผลใน         
เชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเอง วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จํานวนท่ี
ดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมี จํ านวนเท าไหร  สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ิน ตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ีดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

๑๐ 8 

๓ . การประเมิ นผล       
การนํ า แผนพัฒ นา
ทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ      
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไม และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของวัสดุครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุ- 
ประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรบังบประมาณมาดาํเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ(Impact) โครงการท่ีดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา             

ก   

 

๑) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง    
กับยุทธศาสตรของ อปท. โดยใช  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend ห รื อ ห ลั ก ก า ร 
บูรณาการ (Integration) กับ อปท. ท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 

๑๐ 9 

๕. โครงการพัฒนา 
     ๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูล ดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท. และดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน
ของ อปท.ท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใด    
เรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

๖๐ 
(๕) 

57 
4 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 

 

คะแนนท่ีได 

    ๕.๒ กําหนด 
วัตถุประสงคสอดคลอง   
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง     
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ            
กับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 

(๕) 5 

    ๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

สภาพท่ีอยากให เกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปให ถึง 
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไหร กลุมเปาหมาย   
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงานและ
ระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร ใครคือกลุมเปาหมาย     
ของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 
 

(๕) 4 

    ๕.๔ โครงการ 
มีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป 

โครงการมีความสอดคลองกับ  
   (๑) ความมั่นคง  
   (๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
   (๓) การพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพคน  
   (๔) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
   (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(๕) 4 

    ๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ โดย  
   (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา   
   (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
   (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙   
   (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจัง   
ใน ๕ ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิ ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา  
        (5.๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพน     
กับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง   
        (5.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ   
        (5.๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม   
        (5.๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
        (5.๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
        (5.๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 

 

คะแนนท่ีได 

    ๕.๖ โครงการ 
มีความสอดคลองกับ 
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม ทํานอยไดมาก เชน  
   (๑) เปลี่ยนจากการผลติสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
   (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
   (๓) เปลี่ยนจากเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการ
มากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนา 
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(๕) 5 

    ๕.๗ โครงการ 
มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา         
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถ
แยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 
 

(๕) 5 

    ๕.๘ โครงการ 
แกไขปญหาความยากจน
หรือ การเสริ มสร างให
ป ระเทศชาติ มั่ นค ง          
มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  ภายใต
หลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียง ท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือให เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ิน      
ท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) หรือ LSEP 

 

(๕) 5 

    ๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เป าหมาย  (ผลผลิต
ของโครงการ) 

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

(๕) 5 

    ๕.๑๐ มีการประมาณ 

การราคา ถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ     
ก 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ 
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคา และตรวจสอบได    
ในเชิงประจักษ  

(๕) 5 

    5.11 มีการ 
กําหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคลองกับวัตถุ 
ป ระ ส งค แ ล ะ ผ ล ท่ี   
คาดวาจะไดรับ 
 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ี ส าม ารถ วั ด ได  (Measurable) ใช บ อ ก ป ระ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช บ อกป ระสิ ท ธิภ าพ  (efficiency) ได  เช น      
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงคท่ีจะเกิด สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวา
จะไดรับ) 
 

(๕) 5 
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ประเดน็การพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนท่ีได 

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง   
   (๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงาน
ตามโครงการ  
   (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได  
   (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได  
   (๔) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง  
   (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 
 

(๕) 5 

 

รวมคะแนน 
 

๑๐๐ 
 

92 

 
 
 
 
 

 สูตรการคํานวณหาคาเฉล่ียคะแนนของแตละขอ 
เทากับ 

คะแนนท่ีไดจากแบบลงของคณะกรรมการฯ ท่ีเขาประชุมรวมกัน 
 

จํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีเขาประชุม 
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สวนท่ี ๓ 
สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖4 
  
 

๓.๑  แบบท่ี ๑  การชวยกํากับการจัดแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
คําช้ีแจง : แบบท่ี ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมีการ 

ดําเนนิงาน 
สวนท่ี ๑  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลบางปลากด 
   1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
   3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
   4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ด 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สวนท่ี ๒  การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
   7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 
   8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ 
   9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาทองถ่ิน 
   10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับศักยภาพของทองถ่ิน 
   11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
   12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

13.   มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
   14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
   15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
   16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

18.   มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน 
19.   มีการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม 
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๓.๒  การติดตาม 
 การติดตามผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินและการจัดทํางบประมาณ  (แบบติดตาม
ความกาวหนาเชิงปริมาณ) 
 ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ไดเริ่มดําเนินงานตาม          
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และท่ีแกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป รายจายเพ่ิมเติม เงินสะสม      
และอ่ืนๆ ซ่ึงทุกสวนราชการไดบรรจุโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา ภายใตยุทธศาสตร  
การพัฒนา 5 ดาน โดยไดบรรจุโครงการพัฒนาท่ีมีเปาหมายดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4        
ไวจํานวนท้ังสิ้น 390 โครงการ 

จากขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
(e-Plan) ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด การต้ังงบประมาณ และ รายรับ -รายจายจริง               
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด รายละเอียด ดังนี้ 

 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ตามแผนพัฒนาทองถิ่น           
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

จํานวนโครงการและงบประมาณ 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 55  34,906,000 112 70,787,875 

2. ดานสังคมและคุณภาพ 
    ชีวิต 

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

3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 112 133,570,000 116 150,006,000 228 283,576,000 
4. ดานการบริหารจัดการ 
    ท่ีดี 

29 3,940,000 28 4,430,000 57 8,370,000 

5. ดานความมั่นคง 
    ความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสินและ 
    การรักษาความสงบ 
    เรียบรอย 

38 7,493,600 38 6,774,000 76 14,267,600 

รวม 390 213,037,975 336 231,119,000 726 444,156,975 
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แบบท่ี ๓/๑ โครงการปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นและท่ีไดปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
จํานวนท้ังสิ้น 60 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรดังนี้ (เอกสารอางอิงจากเลมแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยูในแผนฯ 

จํานวน
โครงการท่ีได

ปฏิบัติ 

คิดเปนรอยละ 
(%) 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 57 8 14.04 
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 154 30 19.48 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 112 4 3.57 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีด ี 29 13 44.83 
5. ดานความมั่นคงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
    และการรักษาความสงบเรียบรอย 

38 5 13.16 

รวม 390 60 15.38 

 
โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จํานวน
ท้ังสิ้น 60 โครงการ แยกตามยุทธศาสตรดังนี้ (ขอมูลอางอิงจากเลมแผนการดําเนินงานและขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ 
จํานวนงบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 
(บาท) 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 8 850,000.00 
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 30 20,926,519.00 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4 1,678,900.00 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีด ี 13 2,111,444.85 
5. ดานความมั่นคงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
    และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

5 1,288,506.00 

รวม 60 26,855,369.85 

 
โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จํานวนท้ังสิ้น 2 โครงการ 
แยกตามยุทธศาสตรดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ 
จํานวนงบประมาณ 

 (บาท) 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2 582,000.00 
    ประกอบดวย 
    1.1 โครงการวางทอเมนตประปา ชวงท่ี 1 หมูท่ี 5 จากแยกคลองแอน คลอง 14 267,000.00 
    1.2 โครงการปรับปรุงทอเมนตประปา หมูท่ี 2 จากบานนางปาน มูลบรรจง  
          ถึงแกมลิง 

315,000.00 
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โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จํานวนท้ังสิ้น 2 โครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ 
จํานวนงบประมาณ 

(บาท) 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 1 1,924,900.00 
   ประกอบดวย 
     1.1 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปรมิาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซ ี
           หรือกําลังเครื่องยนตสูงสดุไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดทาย  
           องคการบริหารสวนตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

1,924,900.00 

2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 1,073,000.00 
   ประกอบดวย 
     2.1 โครงการกอรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรตี สายเลยีบคลอง 29 
           หมูท่ี 1 ตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

1,073,000.00 

 
 
 
 
 
 

สรุปรวมโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4  
ท้ังส้ิน จํานวน 390 โครงการ 

ท้ัง ๓ รายการ ท่ี อบต.บางปลากด ไดดําเนินงาน รวมท้ังส้ิน แยกเปนดังนี ้
๑) โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ (เลมแผนการดําเนินงาน) 

    จํานวน  60  โครงการ 
๒) โครงการจายขาดเงินสะสม จํานวน    2  โครงการ 
๓) โครงการอุดหนุนเงินเฉพาะกิจ จํานวน    2  โครงการ 

คิดเปนรอยละ  16.41  ของโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นท้ังหมด 
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ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา รวม ๔ ไตรมาส   ดังนี้ 
ผลการดําเนินงานทุกไตรมาส (ชวงเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 
 

(ขอมลูจากการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป ๒๕๖4 ระบบ e-Plan (กอหนี้ผูกพัน/ลงนามสญัญา) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
คิดเปน 
รอยละ 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 1 0.26 200,000.00 0.09 
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 13 3.33 19,929,519.00 9.35 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 0.26 362,900.00 0.17 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีด ี 4 1.03 1,136,444.85 0.53 
5. ดานความมั่นคงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
    และการรักษาความสงบเรียบรอย 

2 0.51 
908,506.00 0.43 

รวม 21 5.39 22,537,369.85 10.57 

หมายเหตุ: คํานวณจากยอดจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ท้ังหมด 
390 โครงการ 
 
การเบิกจาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน 
รอยละ 

งบประมาณ 
คิดเปน 
รอยละ 

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 1 100 181,031.84 90.52 
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 13 100 16,588,828.50 83.24 
3. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 100 356,000.00 98.10 
4. ดานการบริหารจัดการท่ีด ี 4 100 1,061,409.85 93.40 
5. ดานความมั่นคงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
    และการรักษาความสงบเรียบรอย 

2 100 797,189.80 87.75 

รวม 21 100 18,984,459.99 84.24 
ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

 
หมายเหตุ :  - รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสําเนาบันทกึรายงานติดตามประเมินและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
     ระบบ e-Plan และสําเนารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ที่แนบ 
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สวนท่ี ๔ 
ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากดใน
อนาคต               ด                           

                                                                                                                               ด                                  กอนาคต                        f  
  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการ
ติดตามผลการดําเนินงาน และเสนอแนะหรือความเห็นแนวทางการปรับปรุงแกไขในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบางปลากดในอนาคต พอสรุปไดดังนี้ 

 

 
ลําดับ 

 

 
ปญหา / อุปสรรค 

 
แนวทางการปรับปรุงแกไขใหจัดทําในอนาคต 

๑ การประสานโครงการ/กิจกรรมท้ังจากหมูบาน
และสวนราชการภายใน  (สํานัก/กอง) ยั ง       
ไมคอยเปนไปตามระบบ/ระเบียบแบบแผนท่ี
ชัดเจน เชน การสงหรือเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุ เขาแผนพัฒนาทองถ่ิน  และการส ง
รายงานผลการดําเนินโครงการตามรายไตรมาส 
โดยแจ งมา ท่ี กลุ ม งานน โยบ ายและแผน        
เพ่ือประมวลผลจัดทํารายงานสรุป ยังไม มี    
การดํ าเนินงานหรือสนองตอบแนวทางท่ี
กําหนด 
 

การส งโครงการประสานแผนระดับต างๆ 
จะตองจัดทําแบบฟอรมรายงานเสนอโครงการ
และการสงรายงานผลการดําเนินโครงการ      
เปนตนแบบใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

๒ จํานวนโครงการยังไมครอบคลุมใหครบทุก
ยุทธศาสตร และจํานวนโครงการนั้นมีมาก    
เกินความเปนจริงท่ีสถานะการคลัง องคการ
บริหารสวนตําบลบางปลากด จะดําเนินการได 
 

จะต องกํ าชั บ ทุ กฝ าย ท่ี เก่ียวของให เสนอ
โครงการใหครอบคลุมทุกยุทธศาสตร มากหรือ
นอยใหเปนไปตามความสําคัญเรงดวน และ
เรียงลําดับกอนหลังไวชัดเจน 

๓ บ า งแ ผ น งาน / โค ร งก า ร ท่ี ได รั บ อ นุ มั ติ
งบประมาณมิได ดําเนินงาน เนื่องจากไม มี
พนักงาน/เจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไดโดยตรง  

ควรเสนอใหผูบริหารปรับปรุงทบทวนภารกิจ   
ให สอดคลองกับยุท ธศาสตร  อัตรากําลั ง 
งบประมาณการคลัง วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชสํานักงาน เพ่ือการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
 

4 ขอมูลรายงานผลดําเนินงานระบบ e-Plan,     
e-LAAS หรือสรุปผลฐานะการเงินจากกองคลัง 
ยังไมตรงกัน  

จะตองกําชับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการบันทึก
ขอมูลระบบ e-Plan และ e-LAAS ใหถูกตอง
ตามความจริง และเชื่อมโยงชัดเจนเก่ียวกับ
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และจะตอง
บันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน พรอมรายงานผล
ตามรายไตรมาสเสมอ 
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ลําดับ 

 

 
ปญหา / อุปสรรค 

 
แนวทางการปรับปรุงแกไขใหจัดทําในอนาคต 

5 จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน   
มีจํานวนมาก ทําใหรอยละของผลการดําเนิน 
งานประจําปขององคการบริหารสวนตําบล-       
บางปลากด ดําเนินการไดไมถึงรอยละ 50  
 

ดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน โดย
เรียงลําดับความสําคัญของโครงการ และเลือก
โครงการท่ีมีความสําคัญเรงดวน บรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน และตัดโครงการท่ีซํ้าซอน
ออก 

 

สรุปตัวเลขผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนี้ 
      ๑)  โครงการบรรจุแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    
ท้ังสิ้น จํานวน 390 โครงการ 
      ๒)  โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 แยกเปน 
  ๒.๑)  โครงการจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน  60  โครงการ 
  ๒.๒)  โครงการจายจากเงินสะสม     จํานวน    2  โครงการ 
  ๒.๓)  โครงการจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จํานวน    2  โครงการ 
   

       ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คิดเปนรอยละของโครงการท้ังหมดบรรจุ   
ในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลากด 
  สูตร =       จํานวนโครงการท่ีดําเนินงานจริง X ๑๐๐ 
    จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนา อบต.บางปลากด ป ๒๕๖4 
 

  แทนคาสูตร =   64 X ๑๐๐ 
         390 
 

   =     16.41 
 

 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลากด ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 คิดเปนรอยละ 16.41 
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