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ค าน า 
   

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ  ประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ ประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวบ่งช้ีว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน ที่ได้ก าหนดไว้ หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้อง
ในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ ร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบ
แบบประเมิน จนท าให้รายงานผลเล่มนี้ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

20 เมษายน 2560  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลบางระก า 
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สารบัญ 

 
 

เรื่อง              
บทท่ี 1 บทน า              
 
ส่วนท่ี ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย        
            และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
ส่วนท่ี ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน    
 
ส่วนท่ี ๔ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑     
            (แบบอื่นๆ: ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน)  
            และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  
 
ส่วนท่ี 5  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ      
  
ส่วนท่ี 6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
         (รอบเดือนเมษายน 2561)    
 
ภาคผนวก 
 
เอกสารแนบท้าย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถ่ิน (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ 
ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางระก า หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางระก า ท้องถ่ิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบลบางระก า   
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ข้ึนต้ังรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางระก า ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึง่สง่ผลใหเ้กิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ระก า 
  5. เพื่อสร้างความรับผดิชอบของผูบ้รหิารท้องถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบาง
ระก าหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากก ารติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางระก า 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
ดังนี ้
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางระก า 
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ  ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ข้ันตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางระก า โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า หรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่
ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก ามี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ระก า โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศผลการติด ตามและประ เมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลบางระก า
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมอืและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสรา้ง
ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ิน
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   
1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางระก า
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางระก าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ระก า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ทั้งในระดับหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านและระดับ
ต าบลบางระก า และอาจรวมถึงอ าเภอโพธ์ิทอง และจังหวัดอ่างทองด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   
 
2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางระก า 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมนิผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผูม้ีสว่น
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางระก า 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
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สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่
เคร่งครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางระก า ใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางระก า มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบางระก า องค์การบริหารส่วนต าบล
บางระก า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า จะมีการบันทึก
การส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี ้
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
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ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางระก า เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบางระก า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางระก า 
 
 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 
 1. นายไพฑูรย์ พรหมสอาด  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4   ประธานกรรมการ 
 2. นางจามรี ปิ่นงาม   สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2   กรรมการ 
 3. นางสาวกันยารัตน์ สถิตย์ที่  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1   กรรมการ 
 4. นายบุญช่วย เช้ือบุญ   ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ที่ 1  กรรมการ 
 5. นายประภา มั่นเมือง   ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ที่ 7  กรรมการ 
 6. ครู กศน.ต าบลบางระก า  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
 7. เกษตรอ าเภอโพธ์ิทอง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 
 8. นางสมหมาย ฉันทวิเชียร  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2   กรรมการ 
 9. นายสนอง ดอกรัก   ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 6   กรรมการ 
 10. นางสาวมะลิ สุขใส   ปลัดอบต.บางระก า   กรรมการ 
 11. นางสาวภัคสิตา คุ้มอารีย์  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
 12. นางสาวภัทรนิษฐ์ จรัสปัญจพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฏิบัติการ กรรมการ 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ จดุมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์  
    “ต าบลน่าอยู่     อู่ข้าวอู่น้ า   ชุมชนเข็มแข็ง  
    เป็นแหล่งวัฒนธรรม   สร้างสรรค์การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า มีรายละเอียด ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
    ยุทธศาสาตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี     
 
พันธกิจประกอบด้วย 
    พันธกิจที่ 1  พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของต าบลอย่างมีผลสัมฤทธ์ิ 
    พันธกิจที่ 2  เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาต าบลบางระก าเป็นเมืองน่าอยู่ 
    พันธกิจที่ 3  พัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิตภาค
เกษตรกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของต าบล 
    พันธกิจที่ 4  การพัฒนาฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชุมชน 
    พันธกิจที่ 5  สนับสนุนและส่งเสริมทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    พันธกิจที่ 6  สนับสนุนส่งเสริมงานสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  
 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
 จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนได้รับสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
 จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเข้มแข็ง 
 จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาและเตรียมรองรับการถ่ายโอนด้านการศึกษาในท้องถ่ิน 
 จุดมุ่งหมายที่ 4 ส่งเสริมและปูองกันให้ประชาชนมีคุณภาพพลานามัยแข็งแรง 
 จุดมุ่งหมายที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
 จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่เพียงพอ 
 จุดมุ่งหมายที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการท าเกษตรกรรมให้ทันสมัย 
 จุดมุ่งหมายที่ 8 จัดงานประเพณี และรัฐพิธีที่ส าคัญเป็นประจ าทุกปี 
 จุดมุ่งหมายที่ 9 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 จุดมุ่งหมายที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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    จุดมุ่งหมายที่ 11 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาทัศนคติให้เหมาะสมแก่การบริการประชาชน 
        
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม ท านุบ ารุงศาสนา และกิจกรรมทางศาสนา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน บ าบัด รักษา และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มีส่วนร่วมโดยตรง
ในกรณีฉุกเฉิน หรือสาธารณภัยต่างๆ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งสริม สนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ปุวยโรคไข้หวัดนก 
  แนวทางการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาด้านการปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชน สถานที่ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 8 การพัฒนาด้านการสนับสนุน พัฒนากีฬา และนันทนาการของต าบลในทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 10 การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหาร
จัดการตลาด 
  แนวทางการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิ สนับสนุนสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 
ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 12 การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ ส่งเสริมปศุ
สัตว์และประมงให้ปลอดภัยจากสารพิษ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 13 การพัฒนาด้านการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร 
 
  แนวทางการพัฒนาที่ 14 การพัฒนาด้านการส่งเสริม ผลักดัน การท่องเที่ยวของต าบล 
  แนวทางการพัฒนาที่ 15 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ าให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 16 การพัฒนาด้านการขุดลอกคูคลอง พัฒนาแหล่งน้ า คลองระบายน้ าให้ครอบคลุม
ในทุกพื้นที่ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 17 การพัฒนาด้านการก่อสรา้งเข่ือน ก่อสร้างฝาย ก่อสร้างพนังกั้นน้ าปอูงกันตลิง่พงั 
  แนวทางการพัฒนาที่ 18 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ
ท้องถ่ิน เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 19 การพัฒนาด้านการปลูกจิตส านึกให้เอกชน และชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 20 การพัฒนาด้านการพัฒนาการจัดสรรเขตการใช้ประโยชน์การวางผังเมือง และ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
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  แนวทางการพัฒนาที่ 21 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบครบวงจรในต าบล 
  แนวทางการพัฒนาที่ 22 การพัฒนาด้านการบริหารในระบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 23 การพัฒนาด้านพัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  แนวทางการพัฒนาที่ 24 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  แนวทางการพัฒนาที่ 25 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
  แนวทางการพัฒนาที่ 26 การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลภายในและการบริหารรายได้ตามกรอบรายได้ 
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ส่วนที่ 3  
ผลการตดิตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏบิตัิงาน 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ได้ก าหนดเครือ่งมอื อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ ส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมลูแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน ซึง่มผีลต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมลูเชิงปริมาณ และข้อมลูเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญ ในการน ามาหาค่า
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบง่ช้ีของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหา ผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบรบิทของท้องถ่ิน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ ประเมินผลแผนพฒันาของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางระก า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1(
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิง ปริมาณโดยใช้แบบการ
ติดตามและประเมิลผลแบบตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้  
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรอืประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึง่สามารถ 
แสดงผลการวัดหรอืประเมินผลการวัดในรูปข้อมลูเชิงปริมาณ เพื่อสะทอ้นประสทิธิภาพประสิทธิผลในการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพฒันากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบง่ช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัปจัจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะหก์าร 
ด าเนินงานทีเ่กิดข้ึน ตลอดจนใช้เป็นข้อมลูในการปรบัปรุงการท างานต่อไปเงือ่นไขส าคัญของตัวแบบบง่ช้ีการ 
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็น 
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ันในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การ
ใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเรจ็ ตาม
ตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพื่อให้
ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการทีเ่กิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการ ประเมิน
แนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 
๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

๒.๑ ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรอืไม่ ส าเร็จ 
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบรกิารพอใจหรือไม่ 

 ๒.๒ สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกจิกรรมเหล่า 
นั้นจะหาวิธีการแก้ไขปญัหาที่จะเกิดข้ึนไดทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการ 
ประเมินตัวช้ีวัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานต่อไป 
ประสบผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์อยา่งมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดีข้ึน 
๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเป็นเกณฑ์พจิารณาใน การ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจางของสวนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุน้ให้ข้าราชการท างานอยางมีประสทิธิภาพ และมีผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม  
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๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

๓.๑ เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพฒันา  
๓.๒ เพื่อใหท้ราบถึงผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบัต ิ 
๓.๓ เพื่อใหท้ราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ  

๔. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑ ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  
๔.๒ ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตัวบง่ช้ี 
๔.๓ ด าเนินการประเมินตามตัวบง่ช้ี  
๔.๔ สรปุผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
 มีการด าเนินการครบทกุขั้นตอน (๑๐ ข้ันตอน) ได้ ๕ คะแนน 
 มีการด าเนินการ ๘ – ๙ ข้ันตอน ได้ ๔ คะแนน 
 มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน ได้ ๓ คะแนน 
 มีการด าเนินการไม่ถึง ๖ ข้ันตอน ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม ๕ 
 คะแนนทีไ่ด้ ๕  

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √) 
1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 

และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่ เก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจาก หน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดmeแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

√ 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา √ 
3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

√ 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร √ 
5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น √ 
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ √ 
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ √ 
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ √ 
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร √ 
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10 ผูบ้ริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 

√ 

 มีการด าเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน  
 
ตัวบ่งชี้ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 80 คะแนนข้ึนไป ได้ ๕ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 7๐ – 7๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 6๐ – 6๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 6๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน : คุณภาพยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  0 
แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2561-2564) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

100 4 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา ค่าที่ได ้ คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  18 20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 14 15 
3 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า       8 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       8 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  8 10 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 
 3.5 กลยุทธ์        3 5 
                               ประเด็นการพิจารณา 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       3 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       3 5 
 3.8 แผนงาน       3 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       2 5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 2 5 

รวมคะแนน 77 100 
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ตัวบ่งชี้ : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
 ประเด็นการพิจารณา 80 คะแนนข้ึนไป ได้ ๕ คะแนน   
 ประเด็นการพิจารณา 7๐ – 7๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน  
  ประเด็นการพจิารณา 6๐ – 6๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน  
 ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า 6๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน : คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป ี คะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ 0 
แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) 

การติดตามและ
ประเมินผล 
โครงการส าหรับ
แผนพัฒนา 
เพื่อความสอดคล้องของ 
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

100 0 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนที่

ได ้
คะแนน

เต็ม 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   5 10 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  5 10 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  5 10 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   5 10 
5 โครงการพัฒนาประกอบด้วย                                                                                           (60) 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 4 5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 4 5 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  3 5 
 5.4 โครงการ3.24มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  3 5 
 5.5 เปูาหมาย (ผล3.54ผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   
3 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  3 5 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  3 5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชารัฐ  
3 5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   3 5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  3 5 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 3 5 
 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  3 5 

รวมคะแนน  58.00 100 
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
3.1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

 
หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/
หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้าน
บริการชุมชนและสังคม เป็นต้น    
3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงาน
การศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

 

  
3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า เป็นหน่วยด าเนินการ  
        (แบบ ผ.01) 
ล าดบั โครงการพัฒนา วัตถปุระสงค ์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1.  โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพ่ือให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กให้
กล้าแสดงออก 

เด็กในพ้ืนที่
ต าบลบางระก า 

46,663.00 จ านวนเด็กใน
พ้ืนที่ต าบลบาง
ระก าได้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กกล้าแสดงออก
ในส่ิงที่ถูกต้อง มี
ความคดิริเริ่ม   
สร้างสรรค์ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
โภชนาการครบทุกหมู่ 
นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนด้านอาหาร
กลางวัน 

เด็กในพ้ืนที่
ต าบลบางระก า 

35,000.00 จ านวนเด็กใน
พ้ืนที่ต าบลบาง
ระก าได้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กนักเรียนใน
พ้ืนที่ต าบลบาง
ระก าได้รับ
โภชนาการที่
ครบถ้วนมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) นักเรียน

เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
โภชนาการครบทุกหมู่ 
นักเรียนได้รับการ
สนับสนุนด้านอาหาร

เด็กในพ้ืนที่
ต าบลบางระก า 

210,000.00 จ านวนเด็กใน
พ้ืนที่ต าบลบาง
ระก าได้เข้าร่วม

โครงการ 

เด็กนักเรียนใน
พ้ืนที่ต าบลบาง

ระก าได้รับ
โภชนาการที่

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. การ
พัฒนาด้านสังคมและส่ง
เริมคุณภาพชีวิต 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองคลัง 
4 331,663.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 

แผนรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนบริหารทั่วไป 

ส านักปลัด ทุกกองใน อบต. 2 6,251.00 

รวม 6 337,914.00 



ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

 

โรงเรียนวัดโบสถ์ฯ และ
โรงเรียนวัดสามประชุมฯ 

กลางวัน ครบถ้วนมีคุณภาพ 

4 โครงการสนับสนุนรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน และความ
ปลอดภัยฯ 

เพ่ือให้บริการด้าน
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล วันหยุด เช่น 
ปีใหม่ สงกรานต์ฯลฯ 

จัดตั้ง
ศูนย์บริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลต่างๆ 

 
6,251.00 

 

จ านวนของการ
จัดตั้ง
ศูนย์บริการช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจจาก
การให้บริการ
ศูนย์บริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการวันท้องถิ่นไทย  
18 มีนาคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมในวัน
ท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย
จ านวน 1 ครั้ง/
ปี 

ไม่ใช้งบประมาณ มีการจัด
กิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 

กิจกรรมเป็นที่
เผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับรู้
และรับทราบ
ประวัติวันท้องถิ่น
ไทย 

ส านักปลัด 

รวม 337,914.00  
 

3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า อุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) 
    
ล าดับ โครงการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับ
จริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

1 อุดหนุน
กิจกรรมพิธี
ถวาย
ดอกไม้จันทน์
งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ 

เพื่อส่งเสริม/
สนับสนุนน 
โครงการ 
กิจกรรม 
อปท. 

อุดหนุนกิจกรรม 
โครงการพิธี
ถวาย
ดอกไม้จันทน์ 
หรือกิจกรรม 
โครงการพิธี
เก่ียวกับพระ
บรมศพฯ ฯลฯ 

40,000 จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
ได้รับการ
สนับสนุน
และส่งเสริม
อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

หน่วยงาน 
อปท. ได้รับ
การ
สนับสนุนน 
บูรณาการร่วม
กิจกรรม/ 
โครงการ
ระหว่าง อปท. 
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม,  
กองคลัง 

ไม่มี 

รวม 40,000.00   
3.2 แผนงานท่ีด าเนินการ 
     3.2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การ
จริง 

1 โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 
18 มีนาคม                                                                      

จัดกิจกรรม
วันท้องถิ่น
ไทย                                                                                                                                                                                                 

- จัดท าบอร์ดนิทรรศการประวัติวัน
ท้องถิ่นไทย เผยแพร่ให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 

3,000.00 ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

100 - 



ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

 

และประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงาน
ได้รับทราบ 
- ท าความสะอาดส านักงาน และอาคาร
พื้นที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 รวม 100 - 
 

3.2.2 แผนงานการศึกษา 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนนิการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การ
จริง 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กในพื้นที่
ต าบลบาง
ระก า 

เด็กกล้าแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้อง มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

50,000.00 46,663.00 
14.29 16 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กในพื้นที่
ต าบลบาง
ระก า 

เด็กนักเรียนในพื้นที่
ต าบลบางระก าได้รับ
โภชนาการที่ครบถ้วน 
มีคุณภาพ 

150,000.00 35,000.00 
42.86 12 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) นักเรียนโรงเรียนวัด
โบสถ์ฯ และโรงเรียนวัดสาม
ประชุมฯ 

เด็กในพื้นที่
ต าบลบาง
ระก า 

เด็กนักเรียนในพื้นที่
ต าบลบางระก าได้รับ
โภชนาการที่ครบถ้วน 
มีคุณภาพ 

150,000.00 210,000.00 
71.43 72 

รวม 350,000.00 291,630.00 83% 
 
3.2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการสนับสนุนรักษา
ความสงบรียบร้อยใน
ชุมชน และความปลอดภัย
ฯ 

จัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจจากการให้บริการ
ศูนย์บริการประชาชน 

50,000.00 46,663.00 100 93.32 

 
3.2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 



ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การ
จริง 

1 โครงการอุดหนุน
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนกิจกรรมโครงการพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ หรือ
กิจกรรมโครงการพิธีเก่ียวกับ
พระบรมศพฯ  

หน่วยงาน อปท.ได้รับการ
สนับสนุนน บูรณาการร่วม
กิจกรรม/โครงการระหว่าง 
อปท.ร่วมกัน 

200,000.00 40,000.00 100 20 

 
  



ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

 

 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
 4.1 แผนงานการศึกษา 
      4.1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การ
จริง 

เด็กในพื้นที่ต าบล
บางระก า 

เด็กในพื้นที่ต าบล
บางระก า 

50,000.00 46,663.00 เด็กกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

100 93.32 

 
         4.1.2 โครงการ สนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การ
จริง 

เด็กในพื้นที่
ต าบลบางระก า 

เด็กในพื้นที่
ต าบลบางระก า 

150,000.00 35,000.00 เด็กนักเรียนในพื้นที่ต าบลบาง
ระก าได้รับโภชนาการที่ครบถ้วน
มีคุณภาพ 

100 23.33 

 
4.1.3 โครงการ สนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนวัดโบถส์ฯ 
และโรงเรียนวัดสามประชุมฯ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การ
จริง 

เด็กในพื้นที่ต าบลบาง
ระก า 

เด็กในพื้นที่ต าบลบางระก า 150,000.00 210,000.00 เด็กนักเรียนใน
พื้นที่ต าบลบาง
ระก าได้รับ
โภชนาการที่
ครบถ้วนมี
คุณภาพ 

100 140 
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4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    4.2.1 โครงการอุดหนุนกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การ
จริง 

อุดหนุนกิจกรรมพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ หรือ
กิจกรรม/โครการพิธี
เก่ียวกับพระบรมศพฯ 
ฯลฯ 

อุดหนุนกิจกรรมพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์งาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพฯ 

200,000.00 40,000.00 หน่วยงาน อปท. 
ได้รับการสนับสุน 
บูรณาการร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ระหว่าง อปท. 
ร่วมกัน 

100 20 

 
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   4.3.1 โครงการสนับสนุน รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน และความปลอดภัยฯ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การ
จริง 

จัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลต่างๆ 

มีการจัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

35,000.00 6,251.00 ผู้รับริการได้รับความพึง
พอใจจากการให้บริการ
ศูนย์บริการประชาชน 

100 17.86 

 
4.4 แผนงานบริหารท่ัวไป 
      4.4.1 โครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ผลที่ได้จริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการ
จริง 

(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การ
จริง 

บุคลากร พนักงาน 
ผู้บริหาร สมาชิก 
ผู้น าชุมชน 

บุคลากร พนักงาน 
ผู้บริหาร สมาชิก 
ผู้น าชุมชน 

3,000.00 0.00 บุคลากร พนักงาน ผู้บริหาร 
สมาชิก มีศุกยภาพในการบูรณา
การ ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
พัฒนาต าบล 

100 0 
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4.5 สรุปโครงการท้ังหมดท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตาม
แผนพัฒนา 

(บาท) 

ด าเนินการจริง
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 46,663.00 8.50 13.81 
2 โครงการ สนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
150,000.00 35,000.00 25.51 

 
10.36 

3 โครงการ สนับสนุนนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) นักเรียนโรงเรียนวัดโบถส์ฯ และ
โรงเรียนวัดสามประชุมฯ  

150,000.00 210,000.00 25.51 62.15 

4 โครงการอุดหนุนกิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

200,000.00 40,000.00 34.01 11.84 

5 โครงการสนับสนุน รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
และความปลอดภัยฯ 

35,000.00 6,251.00 5.95 1.85 

6 โครงการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 3,000.00 0.00 0.52 0 
รวม 588,000.00 337,914.00 57.47% 
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ส่วนที่ 4  

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือ 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการตดิตามและประเมินคณุภาพแผนพฒันา 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ ส าหรับ
การติดตามและประเมนิผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญ ในการน ามาหาค่า
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ  ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางระก า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่าง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิง ปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและ
ประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน ท้องถ่ิน) และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและ ประเมินผล ดังนี้ 

 
 
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค าช้ีแจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

การด าเนินงาน การด าเนินงาน 

ส่วนที ่๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ✓   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ ✓   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

๖. มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น ✓   

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล ✓   

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓   
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๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
 

  

     การพัฒนาท้องถิ่น ✓   

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ✓   

      ศักยภาพของท้องถิ่น 
 

  

 

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
 

  

       ยุทธศาสตร์จังหวัด ✓   

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓   

๑๓. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓   

๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓   

๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓   

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓   

๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓   

๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓   
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖ เดือน 
ค าชี้แจง : แบบท่ี ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) โดยมีก าหนด 
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖ เดือน โดยเริม่
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบรหิารส่วนต าบลบางระก า 
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส  
(๑) ไตรมาสที่ ๑   (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9) 
(๒) ไตรมาสที่ ๒   (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕60)  
(๓) ไตรมาสที่ ๓   (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕60) 
(๔) ไตรมาสที่ ๔   (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕60)  
 
รายงานผลการด าเนินงานระยะ ๖ เดือน  
(๑)  เดือน ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕61 
 (๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕61 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕๖
4) สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

โครงการ 
(ตามแผน) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑.การการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 132 0 - - - - - - 
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 0 - - - - - - 
๓.การพัฒนาด้านสังคมและส่งเริมคุณภาพชีวิต 89 4 - - - - - - 
๔.การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 0 - - - - - - 
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 17 2 - - - - - - 

รวม 255 6 - - - - - - 
คิดเปน็ร้อยละ 2.35 - - - - - - 

 
ส่วนท่ี ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีท่ี 1 2561 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.การการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 132 165,448,500 132 165,448,500 
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 430,000 17 430,000 
๓.การพัฒนาด้านสังคมและส่งเริมคุณภาพชีวิต 86 7,976,500 86 7,976,500 
๔.การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 300,000 3 300,000 

๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 17 3,268,000 17 3,268,000 
รวม 255 177,423,000 255 177,423,000 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 132 0 132 0 
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 17 0 17 0 
๓.การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4 4.65 82 95.35 86  
๔.การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 3 0 3 0 

๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 2 11.76 15 88.24 17 11.76 
 6 2.35 249 97.65 255 2.35 
หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 จ านวน 255 โครงการ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาทีล่่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้อง

ผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน สลบัซบัซ้อน 
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมสี่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน และอาจเกิด

ความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
 3.  ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอยา่งตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของ

ระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มจี ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพจิารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีและใหม้ีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
   4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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ภาคผนวก 
 
 
หมายเหตุ            
**ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม (ผ01) ในระบบ e-plan มีจ านวนทัง้สิ้น 258 โครงการ รายละเอียดดังนี้ ยุทธศาสตร์ 3 การ
พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา ล าดับที่ 170 โครงการปรับปรุงสถานที่ให้บริการส าหรับผู้พิการ 
ไม่พบข้อมูลในเล่มแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และมีโครงการซ้ า 2 โครงการใน e-plan ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับที่ 66 กับล าดับที่ 126 โครงการก่อสร้างลานตากข้าวหลังโรงเรียนวัดโบถส์ฯ, 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานรักษาความสงบ ล าดับที่ 150 กับล าดับที่ 254 โครงการ
ฝึกอบรม อปพร. 
*** ข้อมูลงบประมาณในเล่มแผนและในe-plan ไม่ตรงกัน ไดแ้ก ่ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ล าดับที่
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานอบต.บางระก า ในเล่มแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงข้อมูล 500,000บาท
ต่อปีงบประมาณ ใน e-plan ลง 250,000บาทต่อปีงบประมาณ, ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านผังเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข ล าดับที่ 239 โครงการลดขยะ ลดภาระสิ่งแวดล้อม  ในเล่ม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงข้อมูล 30,000บาทต่อปีงบประมาณ ในระบบ e-plan ลงข้อมูล 15,000บาทต่อ
ปีงบประมาณ, ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร ล าดับที ่
241 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลในเล่มแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงข้อมูล 
30,000บาทต่อปีงบประมาณ ในระบบ e-plan ลงข้อมูล 15,000บาทต่อปีงบประมาณ 
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เอกสารแนบท้าย 


