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คำนำ 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผล
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564  (ผลการ
ดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  ถึง เดือนกันยายน  2564) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ กิจกรรม  ผลการดำเนินการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (e-plan)และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเครื่องมือ
หลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
แนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 

------- 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู ้บริหาร พนักงาน อบต.  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้วหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทัง้ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ
กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนตำบลบางแก้ว 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย สิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางแก้ว ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล บางแก้ว และชุมชนทั้ง  8    
ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้วเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว คัดเลือก 
จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วคัดเลือก จำนวน 2 คน  
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางแก้วคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น   ต้องดำเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางแก้ว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้วเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั ่งการ การนำเสนอเพื ่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที ่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางแก้วเพื ่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในตำบลบางแก้ว ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นด ังกล ่าวและต้องปิดประกาศไว ้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื ่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเคร ื ่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นได ้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางแก้วอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมา
ทุกครั้ง                
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้วมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ 
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางแก้วใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
แก้วมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสั งเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู ่บ ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีก ิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม ( Non-participant 
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observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลบางแก้ว/องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศ
ทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางแก้วเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบางแก้ว 
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 

---------------- 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วที่
กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม   และแผนชุมชนตำบลบางแก้ว 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 
 ความสงบเรียบร้อย 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน  

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4) ส่งเสริมการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5) ส่งเสริมการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
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  3)  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
    1) การคมนาคมสะดวก  

1) ประชาชนมีไฟฟ้า น้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ 
2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 
3) ประชาชนได้รับการดูแลในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. 

      4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        แนวทางการพัฒนา 
    - งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน  

ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พัฒนาระบบจาราจร 
    - งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา  พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง  

และระบบชลประทาน 
    - งานด้านการผังเมือง  ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกท่ี 

สาธารณประโยชน์ 
          2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        แนวทางการพัฒนา 
    - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้ประชาชน 
    - งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) 
    - งานด้านการศึกษา 
    - งานด้านการสาธารณสุข 
    - งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
         3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ 

สงบเรียบร้อย 
        แนวทางการพัฒนา 
    - งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด 
         4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  

และการท่องเที่ยว 
        แนวทางการพัฒนา 
    - งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
    - งานด้านพาณิชยกรรม 
    - งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
    - งานด้านการท่องเที่ยว 
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        5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แนวทางการพัฒนา 
    - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
    - งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
       6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 
        แนวทางการพัฒนา 
    - งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น  โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
       7) ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วน 

ร่วมของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนา 
    - งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
    - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
    - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
    - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
    - งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น  
    - งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
    - งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ  
       5) วิสัยทัศน์  

   “บางแก้วเป็นชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การบริหารงานโปร่งใส   
ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี”
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
อบต.บางแก้ว บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 5 100,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 7,685,255.00 17 11,035,100.00 61 52,957,200.00 50 46,153,115.00 29 22,601,240.00 173 140,431,910.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต             

     แผนงานการศึกษา 10 2,880,000.00 10 2,880,000.00 11 2,980,000.00 12 3,070,000.00 12 3,070,000.00 55 14,880,000.00 

     แผนงานสาธารณสุข 5 370,000.00 5 370,000.00 6 382,820.00 7 590,000.00 7 590,000.00 30 2,302,820.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 250,000.00 2 250,000.00 2 250,000.00 3 450,000.00 3 450,000.00 12 1,650,000.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 224,000.00 10 224,000.00 13 324,000.00 11 244,000.00 11 244,000.00 55 1,260,000.00 

     แผนงานการเกษตร 1 12,000.00 1 12,000.00 1 12,000.00 2 212,000.00 2 212,000.00 7 460,000.00 

     แผนงานงบกลาง 5 8,300,840.00 5 8,300,840.00 5 10,100,840.00 5 10,150,840.00 5 10,950,840.00 25 47,804,200.00 

การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

            

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 79,000.00 3 540,000.00 5 720,000.00 5 820,000.00 4 320,000.00 21 2,479,000.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรมและการท่องเท่ียว 

            

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 4 80,000.00 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 780,000.00 3 780,000.00 3 780,000.00 5 980,000.00 7 1,080,000.00 21 4,400,000.00 
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การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

            

     แผนงานเคหะและชุมชน 6 830,000.00 7 980,000.00 8 1,280,000.00 8 1,280,000.00 8 1,280,000.00 37 5,650,000.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 50,000.00 1 50,000.00 3 90,000.00 2 800,000.00 1 50,000.00 8 1,040,000.00 

     แผนงานการเกษตร 1 600,000.00 3 1,150,000.00 4 1,300,000.00 5 1,450,000.00 5 1,450,000.00 18 5,950,000.00 

การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

            

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 80,000.00 4 120,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 22 1,010,000.00 

การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

            

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 868,000.00 15 1,128,000.00 16 1,308,000.00 16 1,308,000.00 17 1,408,000.00 76 6,020,000.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 80 23,029,095.00 88 27,859,940.00 145 72,794,860.00 138 67,817,955.00 118 44,016,080.00 569 235,517,930.00 
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ตารางท่ี 1 แสดงยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ/งบประมาณ                
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวนโครงการ/งบประมาณ                        
ตามแผนการดำเนินงานและขอ้บญัญัติงบประมาณฯ 

พ.ศ. 2564 (การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ) 

จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 51 46,173,115.00 7 1,994,620 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 40 14,716,840.00 29 12,563,890 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

5 820,000.00 3 140,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว 

6 1,000,000.00 3 680,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15 3,530,000.00 4 812,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 270,000.00 1 50,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

16 1,308,000.00 10 825,000 

รวม 138 67,817,955.00 57 17,065,510 
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ตารางท่ี 2 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน เบิกจ่าย ร้อยละ จำนวนเงิน เบิกจ่าย ร้อยละ จำนวนเงิน เบิกจ่าย ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,199,620 1,064,616 48.40 5,624,835 106,000 1.88 7,824,455 1,170,616 14.96 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

12,503,890 11,290,227.74 90.29 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย 

190,000 135,130 71.12 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

198,100 30,000 15.14 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

842,000 672,644.50 79.89 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

50,000 48,731.50 97.46 - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

295,300 152,668.60 51.70 - - - - - - 

รวม 16,278,910 13,394,018.34 82.28 5,624,835 106,000 1.88 21,903,745 13,500,018.34 61.63 

 

หมายเหตุ  ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างตุลาคม 2563- กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 61.63 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

เพ่ิมเติม
โครงการ 

งบประมาณต้ังไว้ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

( ณ 30 กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 6 10 1 - - 7,824,455 1,170,616 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา     
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

29 16 - 13 - - 12,503,890 11,290,227.74 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษา ความสงบเรียบร้อย 

3 3 - - - - 190,000 135,130 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม   
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

3 2 - - - - 198,100 30,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ     
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 4 - - - - 842,000 672,644.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1 1 - - - - 50,000 48,731.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ในองค์กร และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

10 5 - - - - 295,300 152,668.60 

รวม 67 37 10 14 - - 21,903,745 13,500,018.34 

หมายเหตุ งบประมาณในการจดัซือ้ครุภัณฑ์   474,900   บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน   428,053    บาท 
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สรุป  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  138 โครงการ 
 โครงการที่นำมาปฏิบัติ   67 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ   48.55 
 อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ 70.15
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สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ โอนเพ่ิม โอนลด รวม เบิกจ่าย คงเหลือ  

   1  ค่าออกแบบ       200,000            -    -  200,000 87,000  113,000  ก.ย. 64 

   2  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      700,000  280,000    280,000  700,000  623,000  77,000  ก.ย. 64   

   3  โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์และติดตั้งระบบ  

    903,000            -    -      903,000  0  903,000     กันเงิน  

  ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์                

   4  เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา
ได้  

      30,000            -    -  30,000  0  30,000  ไม่ได้
ดำเนินการ 

   5  รังวัดแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

20,000 20,000 - 40,000 28,600  11,400    

   6  ขยายเขตท่อ pe จ่ายน้ำประปา 
หมู่ 6  

    141,620  -  -  141,620 141,016  604  พ.ค. 64  

7 ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงาน 
อบต.บางแก้ว 

 185,000  185,000 185,000 0 ก.ย. 64 

รวมท้ังสิ้น 
   

1,994,620  
          

485,000     280,000 2,199,620   1,064,616 1,135,004    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

   1  โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  

      20,000            -             -     20,000  0  20,000  ไมไ่ด้
ดำเนินการ 

   2  โครงการจดักิจกรรมศูนย์พัฒนา        13,000            -             -     13,000  0  13,000  ไม่ได้                          

  ครอบครัวในชุมชน               ดำเนินการ 

   3  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

      27,000            -             -     27,000  0  27,000  ไม่ได้                          

   4  โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ        20,000            -             -     20,000  0  20,000  ไม่ได้                          

  ผู้สูงอายุ               ดำเนินการ 

   5  โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ        12,000            -             -     12,000  0  12,000  ไม่ได้                          

  สตรีบา้น               ดำเนินการ 

   6  โครงการอบรมส่งเสรมิอาชีพ        30,000            -             -           30,000  12,595.50  17,404.50  มี.ค. 64  

   7  อุดหนุนโครงการกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพตดิโลก  

       8,000            -             -     8,000  0  8,000  ไม่ได้ 
ดำเนินการ                         

   8  อุดหนุนโครงการจัดระเบยีบ
สังคมแบบบูรณาการ  

       6,000            -             -            6,000  0      6,000  ไม่ได้
ดำเนินการ 

   9  อุดหนุนโครงการอบรม
เสรมิสร้างความเขม้แข็งระดับ 

      13,000            -             -     13,000  0  13,000  ไม่ได้                        

  หมู่บ้าน ตำบลเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโลก 

             ดำเนินการ 

  
 

              

 รวมท้ังสิ้น   149,000  -  -  149,000  12,595.50  136,405   
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แผนงานงบกลาง  

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

   1  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   8,240,400            -             -    8,240,400   7,846,500  393,900 ต.ค 63 - 
ก.ย.64 

   2  เบี้ยยังชีพคนพิการ   1,068,000            -             -    1,068,000   953,600  114,400 ต.ค 63 - 
ก.ย.64 

   3  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      186,000            -             -       186,000   131,000  55,000 ต.ค 63 - 
ก.ย.64 

   4  สมทบเงินกองทุนหลักประกัน      100,000            -             -       100,000  100,000  0  ธ.ค. 63 

   สุขภาพะดับท้องถิ่น                

 รวมท้ังสิ้น  
   

9,594,400            -             -     9,594,400    9,031,100  563,300   
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แผนงานการศึกษา  

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

  1  โครงการค่ายเยาวชนวิถีพุทธ        20,000  - -     20,000   0  20,000 ไม่ได้
ดำเนินการ 

   2  โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ        70,000  - 60,000     10,000  0  10,000 ไม่ได้
ดำเนินการ 

   3  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน        50,000 - -     50,000 0  50,000 ไม่ได้
ดำเนินการ 

   4  โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ      409,690  - -    409,690   361,720  47,970   

  บริหารสถานศึกษา    
  

        

   5  อาหารเสริม(นม)      578,800  - -    578,800   432,489.24  146,310.76   

   6  อุดหนุนโครงการครสูอน
นักเรียนระดับประถมศึกษา  

    180,000  - -    180,000   180,000  0  ธ.ค. 63 

   7  อุดหนุนโครงการเพิ่มคณุภาพ
การเรยีนการสอน  

      90,000  - -     90,000   90,000  0  ธ.ค. 63 

  ระดับปฐมวัย    
  

        

   8 อุดหนุนโครงการเพิ่มคณุภาพ
การเรยีนการสอนกลุ่ม 

      90,000  - -     90,000   90,000  0  ธ.ค. 63 

  สาระสุขศึกษาฯ   
  

        

   9  อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง
ทักษะนาฎศิลป์และดนตร ี

      20,000  - -     20,000   20,000  0  ธ.ค. 63 

  พื้นบ้าน    
  

        

  10  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน      728,000  - -    728,000   704,000  24,000  มิ.ย. 64 

  โรงเรียนบ้านบางแก้ว    
  

        

  11  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน      264,000  - -    264,000   250,200  13,800  มิ.ย. 64 

  โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธา                

 รวมท้ังสิ้น  
   
2,500,490  - 60,000 

   
2,440,490 2,128,409.24 312,080.76   
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แผนงานสาธารณสุข  

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

    1  โครงการป้องกันและควบคุมโรค        80,000            -             -           80,000  79,981.50  18.50   มิ.ย. 64 

  ไข้เลือดออก                

    2  โครงการป้องกันและควบคุมโรค        20,000            -             -     20,000  18,210  1,790  พ.ค. 64 

  ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                

    3  
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข      160,000            -             -         160,000 0   160,000 

 ไม่ได้
ดำเนินการ 

    4  
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า       20,000            -             -           20,000  19,931.50  68.50  มี.ค. 64 

  
ตามพระปณิธาน ของ
ศาสตราจารย์               

  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า               

  จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี                

 รวมท้ังสิ้น      280,000            -             -     280,000  118,123  161,877   

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ        

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

    1  
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบาง
แก้ว        40,000            -             -     40,000  0  40,000 

 ไม่ได้
ดำเนินการ 

 รวมท้ังสิ้น       40,000            -             -     40,000  0  40,000   

         

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

    1  โครงการรณรงค์ป้องกันและลด        20,000            -             -     20,000  19,850  150  เม.ย. 64 

  อุบัติเหตุทางถนน                

    2  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
ราชการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ 
อบต.     100,000  

          
50,000    -           150,000     115,280  34,720 ธ.ค. 63 

    3  
โครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน       20,000            -             -     20,000  0  20,000  ไม่ได้ 

  ของประชาชน               ดำเนินการ 

 รวมท้ังสิ้น      140,000  
          

50,000             -     190,000  135,130  54,870   
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ        

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

    1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ      600,000            -     481,900  118,100  0  118,100 
 ไม่ได้
ดำเนินการ 

  ท่องเที่ยว                

    2  อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วม        30,000            -     -        30,000        30,000  0  ส.ค. 64 

  งานพระนครครีี                

    3  
อุดหนุนโครงการเปิดโลกทะเล
โคลน        50,000            -     -  50,000  0  50,000 

 ไม่ได้
ดำเนินการ 

 รวมท้ังสิ้น      680,000            -     481,900  198,100  30,000  168,100   
 
 แผนงานเคหะและชุมชน         

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

    1  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      300,000            -     -  300,000  277,000  23,000  ก.ย. 64 

    2  
ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทาง
น้ำในคูคลอง     350,000     30,000     -  380,000  378,200  1,800  ก.ค. 64 

 รวมท้ังสิ้น      650,000  30,000  -  680,000  655,200  24,800   

         

 แผนงานการเกษตร         

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

    1  โครงการลดความเสีย่งเกษตรกร        12,000            -             -     12,000  11,981.50  18.50  ม.ค. 64 

  จากการระบาดของศัตรูพืช                

    2  
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ
ปลูก ต้นไม้เฉลมิพระเกียรต ิ     150,000            -             -     150,000  5,463  144,537  ส.ค. 64 

  เนื่องในวันสำคัญของชาติ               

 รวมท้ังสิ้น      162,000   -  -  162,000  17,444.50  144,555.50   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ        

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

    1  โครงการสืบสานประเพณีวัน        50,000            -             -     50,000  48,731.50  1,268.50  เม.ย. 64 

  สงกรานต์                

 รวมท้ังสิ้น       50,000            -             -     50,000  48,731.50  1,268.50   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วม    

 แผนงานบริหารทั่วไป         

 ที ่  โครงการ/กิจกรรม  
 งบประมาณ   หมายเหตุ  

 ต้ังไว้   โอนเพ่ิม   โอนลด   รวม   เบิกจ่าย   คงเหลือ   

   1  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง      500,000            -    475,700   24,300  0  24,300   

   2  โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

      10,000            -             -     10,000  0  10,000  ไม่ได้
ดำเนินการ 

   3  โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่
บุคลากรของ อบต.บางแก้ว 

      10,000            -             -     10,000  481.50  9,518.50  ก.ค. 64 

   4  โครงการพัฒนาคณุภาพของงาน
และ การจดัสภาพแวดล้อมให้ม ี

      10,000            -             -     10,000  1,156.50  8,843.50  ก.ย. 64 

  ความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส.               

   5  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของ        10,000            -             -     10,000  0  10,000 ไม่ได้ 

  บุคลากร              ดำเนินการ 

   6  โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ ทีส่ร้างความผูกพันใน 

    100,000            -    54,000  46,000  0   46,000 ไม่ได้
ดำเนินการ 

  องค์กรและ สร้างแรงจูงใจใน
การทำงาน 

            
 

   7  โครงการพัฒนาความสามารถใน
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

      30,000            -             -    30,000  29,204.80  795.20  ธ.ค. 63 

   8  โครงการสำรวจการจัดเก็บข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย 

    120,000            -             -         120,000 108,000  12,000 ก.ย. 64 

   9  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

      20,000            -             -     20,000 -  20,000  ไม่ได้
ดำเนินการ 

 10  อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน 

      15,000       15,000  13,825.80  1,174.20  พ.ย. 63 

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

 รวมท้ังสิ้น      825,000   -  529,700  295,300  152,668.60  142,631.40   
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โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ โอนเพ่ิม โอนลด รวม เบิกจ่าย คงเหลือ  

1 โครงการเรียงหินยาแนวป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ 1,4 

747,000 - - 747,000 - 747,000 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เลียบคลองผู้ใหญโ่ม่ง หมู่ 2 

501,150 - - 501,150 - 501,150 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างผนังป้องกัน
ตลิ่งพัง บริเวณคลองเจ๊กสี ถึง
บริเวณบา้นสรุงค์ ปุญญธรรม 
หมู่ 3 

793,800 - - 793,800 - 793,800 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

4 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน 
คสล. ซอย 14 หมู่ 4 

275,944 - - 275,944 - 275,944 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5 โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้าน
นายประยรู สดีอกบวบ ถึง
บริเวณคลองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 5 

107,504 - - 107,504 106,000 1,504  

6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
(ศาลพ่อปู่) หมู่ 5 

722,500 - - 722,500 - 722,500 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

7 โครงการติดตั้งประตเูปิด-ปิด
ระบายน้ำ ด้านตะวันออก
บริเวณสะพาน (ศาลพ่อปู่) หมู่ 5 

270,000 - - 270,000 - 270,000 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายข้าง รพ.สต. บ้านนาบัว หมู่ 
6 

359,222 - - 359,222 - 359,222 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

9 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 7 

563,715 - - 563,715 - 563,715 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างผนังป้องกัน
ตลิ่งพัง บริเวณบา้นนายเสน่ห์ 
บุญโพธ์ิ หมู่ 8 

1,084,000 - - 1,084,000 - 1,084,000 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

รวม 5,624,835 - - 5,624,835 106,000 5,518,835  

 

 

 

 
 
 
 
   



25 
 

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
 

  พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
แก้ว ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  วัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธ ีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  การนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี/ การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่  
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่ง
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เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.3/ว2931ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  กลยุทธ ์ (5) 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งนำ้ ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 
 

 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0  

60 

(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand 4.0 

(10)  



29 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

(Positioning) 

3.8 แผนงาน 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และThailand 4.0 

(10) 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่
การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ

ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  
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พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 

2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 

5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (5) 

     5.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้
กำหนดไว ้

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการทีด่ำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/Trend หรอืหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดตอ่กัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (6) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นใการพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ทำนอ้ย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ได้กำเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(5) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช ้บอกประส ิทธ ิผล (effectiveness) ใช ้บอกประส ิทธ ิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น มีอำนาจหน้าที ่ในการกำหนดแนวทางวิธ ีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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   1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
      (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
      (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
      (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที ่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring) 
     (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่
ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
     (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
     (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
     (7) การประเมินผลกระทบ เป ็นการศึกษาผลที ่ ได ้ร ับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ใน
บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 
 
   1.2 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้ 
     (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation) 
     (2) การประเม ินผลโครงการ (Project Evaluation) หร ือ การประเม ินประส ิทธ ิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation) 
     (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล 
ไดต้ั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรร มการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
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   1.3 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
   การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน/ชมชน ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล/องค์ กร/
หน่วยงานต่าง ๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน 
     1.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรอง
ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง
กฎหมาย สังคม การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
     1.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัย
หรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาส
การพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น 
      1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่แห่ง
คุณค่านี้ เป็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลายมิติ  
      2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็น
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็น
สำนักงานปลัด ส่วนการคลังหรือกองคลัง ส่วนโยธาหรือกองช่าง กองการศึกษา เป็นต้น 
  2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
         โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  อบต.ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ 
อบต.ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 58 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 5 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 

   5.7   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 5 
   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 5 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 3 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5 5 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 

รวม 100 96 
1. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 100  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 96 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

  ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา จุด
แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงาน
ขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั ้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ 
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู ้ตนเอง (รู ้เรา) รู ้จัก สภาพแวดล้อม (รู ้เขา) 
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้
ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่ อไป 
ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่
ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
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รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้แนวทาง
เบื ้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 

20 17 85  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อม ูลเก ี ่ยวกับด้านการเม ือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร  และช ่ วงอาย ุ และจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศ ึกษา สาธารณส ุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50  

1.4 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริการพื ้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 100  

 1.6 ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น ้ ำ  ป ่ า ไ ม ้  ภ ู เ ข า  ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ.  

2 
  

1 50  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
ว ิ ธ ี ก า ร  และการดำ เน ิ นการประ ชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร ่ ว ม ร ั บ ป ร ะ โ ย ช น ์  ร ่ ว ม แ ก ้ ป ั ญ ห า 
ปร ึกษาหาร ือ แลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้  เพื่อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว 

2 2 100  

รวม 20 17 85  
 

1.สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สินค้าพื้นเมือง  ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ทะเล คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 85 
ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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3.2  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9 

3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 57 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 5 

   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง 

งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 5 

    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 

   5.7   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 5 

   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 5 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5 3 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 

   5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ  5 4 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 

รวม 100 95 
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1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95  ของ 
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่ นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตาม
หลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

  2. พบว่าประเด็น  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่ำสุด 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ  3.19 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด 
  เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น 
  3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ   จากจำนวนโครงการทั้งหมด 66 โครงการ ได้คะแนน  5 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว   และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
  4. พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 66 โครงการ ได้
คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

4.1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30 (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 
ทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้วดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว    ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น 

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลบางแก้วเป็นตำบลขนาดกลางที ่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบมุสลิม 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็น
ที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 
     “ตำบลบางแก้ว เป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
    ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์  

1. มีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เชื่อมต่อในระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยงตาม 
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
  2. ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและยั่งยืน 
  3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างทั่วถึง  
  4. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  มีระบบการสาธารณูปโภคครบครันทั่วถึงร้อยละ 80 
 กลยุทธ์   - พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 

  - พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปา 
  - ขยายเขตบริการไฟฟ้า และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
  - พัฒนาระบบจราจร 
  - วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม 
  - ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์  

พัฒนาสังคม ชุมชนคุณภาพ มีความเข้มแข็งภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 
 กลยุทธ์   - พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้ประชาชน 

 - ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
 - พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ 

   - การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 
 - ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค์  

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนในพื้นที่ได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
 กลยุทธ์  - รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์  

ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีแหล่งอาหารปลอดภัย และนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
 กลยุทธ์   - ส่งเสริมการลงทุน 
   - การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การอนุรักษ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์  

เพ่ิมพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 กลยุทธ์  - การพัฒนาด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   - การจัดการขยะในชุมชน 
   - การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์  

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดร้อยละ 5 
 กลยุทธ์  - ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     - อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน      
 เป้าประสงค์  

การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นร้อยละ 10 
 กลยุทธ์  - พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กร   
   - การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต 
   - ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
   - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
   - ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ต่อไป  
    องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ 
วันที่ 14  เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2563  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) 
   
4.3 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว
2107 ลงวันที่  2  กันยายน  2558  เรื ่อง  เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณานำเข้าข้อมูล
ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันา
ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3)  นั้น 
  เพื ่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลใน
ระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มี
ประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพ 
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
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4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการดำเนินงาน  เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ 
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ประกาศ อบต.บางแก้ว 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

                       ด้วยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บรหิารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนนิงาน
ให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอยา่งน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตลุาคมของทกุป ี
                      ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อบต.บางแก้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนรว่มในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการอบต.บางแก้ว ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บางแก้ว 
                     "ตำบลบางแก้ว เป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.บางแก้ว 
    1. จัดให้มีด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    2. จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    3. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    4. จัดให้มีการส่งเสริมดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
    5. จัดให้มีการพัฒนาด้านการบริหารจดัการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    7. จัดให้มีการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมสี่วนร่วมของประชาชน 
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บางแก้วได้กำหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    1. การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
    2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 
    3. การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    5. การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
    7. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจดัการทีด่ีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ง. การวางแผน 
                       อบต.บางแก้ว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปญัหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจไุวใ้นแผนพัฒนา ต่อไป 
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            อบต.บางแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี    
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1) การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

17 7,705,255.00 18 11,055,100.00 62 52,977,200.00 51 46,173,115.00 30 22,621,240.00 

2) การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
การศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

33 12,036,840.00 33 12,036,840.00 38 14,049,660.00 40 14,716,840.00 40 15,516,840.00 

3) การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4 79,000.00 3 540,000.00 5 720,000.00 5 820,000.00 4 320,000.00 

4) การพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

3 780,000.00 4 800,000.00 4 800,000.00 6 1,000,000.00 8 1,100,000.00 

5) การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 1,480,000.00 11 2,180,000.00 15 2,670,000.00 15 3,530,000.00 14 2,780,000.00 

6) การพัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3 80,000.00 4 120,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 

7) การพัฒนาด้าน
กระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ี
ในองค์กร และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

12 868,000.00 15 1,128,000.00 16 1,308,000.00 16 1,308,000.00 17 1,408,000.00 

รวม 80 23,029,095.00 88 27,859,940.00 145 72,794,860.00 138 67,817,955.00 118 44,016,080.00 
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  จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.บางแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ จำนวน 51 โครงการ 
งบประมาณ 14,383,910 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,084,620.00 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 27 12,355,890.00 

3. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 190,000.00 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 4 218,100.00 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 150,000.00 

6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 2 90,000.00 

7. การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 10 295,300.00 

รวม 51 14,383,910.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางแก้ว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตท่อ pe จ่าย
น้ำประปา (หมู่ 6) 

141,620.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปา
ใช้เพ่ืออุปโภคบริโภค 

ขยายท่อ pe จ่าย 
น้ำประปา สายบ้านนาย
อำพล ความยาวท่อ
ประมาณ 213 เมตร 

2. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

รังวัดสอบเขตท่ีสาธารณะ 40,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อการใช้พ้ืนท่ีสาธารณะให้
เหมาะสม 

รังวัดสอบเขตท่ี
สาธารณะภายใน ตำบล
บางแก้ว 

3. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
ระบบประปาสุขาภิบาล ผนัง
อาคารต่าง ๆ ประตู หน้าต่าง 

903,000.00 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปาสุขาภิบาล ผนังอาคาร
ต่าง ๆ ประตู หน้าต่างของ
อาคารอเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางแก้ว 

วางระบบไฟฟ้า ประปา 
สุขาภิบาล รวมถึงผนัง
อาคาร ประตู หน้าต่าง 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
หลัง 

4. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายภายใน
ครัวเรือน 

ฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
อาชีพท่ีประชาชนสนใจ 

5. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสตรีแม่บ้าน 

12,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สตรีในเขตพื้นท่ีตำบล
บางแก้วมีการรวมกลุ่มและ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสตรี
แม่บ้านในเขตพื้นท่ี
ตำบลบางแก้ว 
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6. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลบาง
แก้วได้รับการฝึกอาชีพ 

ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุได้มี
รายได้เลี้ยงตนเองและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

7. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

13,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและรับรู้ถึงโทษใน
ด้านความรุนแรงในครอบครัว 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจ และ
กฎหมายในเรื่องความ
รุนแรงในครอบครัว 

8. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

27,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในเขตพื้นท่ี 

สนับสนุน/ส่งเสริม
กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

9. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัด ระเบียบ
สังคมแบบ บูรณาการ 

6,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
โครงการจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ท่ีทำการ ปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

10. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการอบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดบัหมู่บ้าน ตำบล เพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

13,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุน.โครงการอบรม
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ท่ีทำการ ปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

11. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติด 

8,000.00 สำนัก/กองคลัง 
เพื่อสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ท่ีทำการ ปกครอง
อำเภอบ้านแหลม 

12. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

409,690.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน,ค่าจัดการเรียน
การสอน,ค่าพัฒนาการ
จัดการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องให้แก่ ศพด.วัด
โคมนาราม และ ศพด.
วัดราษฎร์ศรัทธา 

13. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบางแก้ว 

728,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดีต่อร่างกาย 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
บางแก้วฯ 

14. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 

264,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดีต่อร่างกาย 

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา 
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15. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 578,800.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสริมมีสุขภาพแข็งแรง
พัฒนาการสมวัย 

สนับสนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ให้กับ ศพด.
2 แห่ง และ ร.ร.สังกัด 
สพฐ. 2 แห่ง 

16. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

17. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับ
การพัฒนารอบด้าน 

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในด้านต่าง 
ๆ 

18. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเพิ่มคุณภาพ การ
สอนระดับปฐมวัย 

90,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เตรียมความพร้อมการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ(โรงเรียนบ้านบาง
แก้ว) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่โรงเรียนบ้านบาง
แก้วเพ่ือจ้างครูสอน
กลุ่มปฐมวัย 

19. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสร้างเสริม ทักษะ
นาฏศิลป์/ ดนตรีพื้นบ้าน 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เกิดความตระหนัก
รักษ์ดนตรีพื้นบ้านให้คงอยู่
สืบไป(โรงเรียนวัดราษฎร์
ศรัทธา) 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่โรงเรียนวัด 
ราษฎร์ศรัทธาเพ่ือเป็น
ค่าจ้างครูสอนด้าน
นาฏศิลป์/ดนตรี
พื้นบ้าน 

20. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการครูสอน นักเรียน
ประถมศึกษา 

180,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ทุกกลุ่มสาระวิชาอย่าง
เต็มศักยภาพ (โรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา) 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
โรงเรียนวัดราษฎร์ 
ศรัทธาเพ่ือเป็นค่าจ้าง 
ครูสอนระดับ 
ประถมศึกษาจำนวน 2 
คน 

21. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการค่ายเยาวชนวิถีพุทธ 20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
บางแก้ว และโรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธามีคุณธรรม
จริยธรรมตามวิถีพุทธ 

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนโรงเรียน
บ้านบางแก้ว และ
โรงเรียนวัดราษฎร์
ศรัทธาด้านพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตาม
วิถีพุทธ 

22. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

80,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอัตราการป่วยของโรค
ไข้เลือดออก 

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ใส่
ทรายอะเบทและการ
พ่นหมอกควัน 
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23. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมโรคติดต่อจาก
สัตว์เลี้ยงในสุนัขและแมว 

ฉีดวัคซีนในสุขนัขและ
แมวในพื้นท่ีตำบลบาง
แก้ว 

24. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดทำโครงการ
พระราชดำริท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานด้านสาธารณสุข เช่น 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ โครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม โครงการการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ฯลฯ 
เป็นต้น 

จัดทำโครงการ
พระราชดำริท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 โครงการ ต่อ
หน่ึงหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
งบประมาณหมู่บ้าน/
ชุมชนละ 20,000 บาท 

25. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการลดความเสี่ยง 
เกษตรกรจากการระบาด 
ของศัตรูพืช 

12,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การควบคุมศัตรูพืช 

เกษตรกรในตำบลบาง
แก้ว จำนวน 30 คน 

26. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,240,400.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี 

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

27. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,068,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดเป็นสวัสดิการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้
พิการ 

28. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

186,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ในเขตพ้ืนท่ี 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิ์
ได้รับเบ้ียยังชีพ 

29. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเพิ่มคุณภาพการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษา-พลศึกษา 

90,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
เกิดทักษะด้านการกีฬา 2.
เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาสูงขึ้น 

นักเรียนป.1 - ม.3 มี
ความพร้อมด้านร่างกาย
และมีทักษะด้านกีฬา 
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30. 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใก้ความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม 50 
คน 

31. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการป้องกันภัย
ให้กับประชาชนในเขตตำบล
บางแก้ว 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ฝึกปฏิบัติด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับ
ประชาชน จำนวน 50 
คน 

32. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด
ท้ังปี 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนใน
เขตพื้นท่ี 

กิจกรรมรณรงค์ 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

33. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางแก้ว 

150,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการป้องกันให้กับ
จิตอาสาภัยพิบัติในเขต อบต.
บางแก้ว 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ฝึกปฏิบัติด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับจิตอาสา
ภัยพิบัติและผู้
สังเกตการณ์ รวม 60 
คน 

34. 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว 

โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีการใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรม/อาชีพ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

35. 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว 

ส่งเสริมและพัฒนาการ 
ท่องเท่ียว 

118,100.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการ 
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีตำบลบาง
แก้ว 

จัดงานประติมากรรม 
เกลือในท้องถิ่น 

36. 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการจัด 
กิจกรรมร่วมงาน พระนคร
คีรี 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดเพชรบุรี 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ท่ีทำการปกครอง 
อำเภอบ้านแหลม 

37. 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเท่ียว 

อุดหนุนโครงการ เปิดโลก
ทะเลโคลน 

50,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดเพชรบุรี 

อุดหนุนงบประมาณให้ 
ท่ีทำการปกครอง 
อำเภอบ้านแหลม 

38. 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์

ขุดลอกคลอง/ขุดลอกคลอง
กำจัดวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ำ 

0.00 
สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
อุปโภค บริโภคอย่าง

คลองภายในตำบลบาง
แก้ว 
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โยธา, กอง
ประปา 

เพียงพอ/ ลดปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

39. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันสำคัญของ
ชาติ 

150,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่อง ในโอกาสวันสำคัญ
ต่างๆ 

ปรับปรุงและปลูกต้นไม้
จำนวน 100 ต้น 

40. 

การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา ตำบล
บางแก้ว 

40,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง รู้รักสามัคคี 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระดับตำบล 

41. 

การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

50,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

จัดงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์ 

42. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัย
พิบัติฉุกเฉิน การช่วยเหลือ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต การป้องกัน 
และระงับโรคติดต่อ 

ให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้
ประสบเหตุสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติต่าง ๆ 

43. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง 24,300.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง กรณี
ตำแหน่งว่าง หรือครบวาระ
ของสมาชิกสภา อบต.และ
นายก อบต.บางแก้ว 

จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภา อบต.และนายก 
อบต.บางแก้วตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

44. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้
ของบุคลากร 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 

จัดกิจกรรมพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรของ อบต.บาง
แก้ว ทุกระดับ 

45. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สร้าง
ความผูกพันในองค์กรและ
สร้างแรงจูงใจในการทำงาน 

46,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ท่ีสร้างความผูกพันในองค์กร 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่
สร้างความผูกพันใน
องค์กรและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน 

46. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ให้แก่บุคลากรของ อบต.บาง
แก้ว 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้แก่
บุคลากรของ อบต.บาง
แก้ว 
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47. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
ความสามารถในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม 

30,000.00 สำนัก/กองคลัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 
คน 

48. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนาคุณภาพของ
งานและการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการให้บริการ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพของงาน และ
สภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย 
กิจกรรม 5 ส. 

49. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตามแนวประชารัฐ 

ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการ
ดำเนินงานของ อบต. 

50. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในเขต
อำเภอบ้านแหลม 

51. 

การพัฒนาด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูล
ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี
ป้าย ในตำบลบางแก้ว 

120,000.00 สำนัก/กองคลัง 

เพิ่อรองรับการขยายตัวของ
การเปลี่ยนแปลงท่ีดิน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

สำรวจที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง จัดทำระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
LAX GIS และโปรแกรม
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน LTAX 3000 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.บางแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญตัิงบประมาณ โดยได้มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสญัญา 
รวม 27 โครงการ จำนวนเงิน 12,753,510 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 27 โครงการ จำนวนเงิน 11,713,818 ล้านบาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 169,616.00 2 169,616.00 

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 16 11,202,209.24 16 11,202,209.24 

3. การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2 135,130.00 2 135,130.00 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

    

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 5,463.00 1 5,463.00 

6. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1 48,731.50 1 48,731.50 

7. การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

5 152,668.60 5 152,668.60 

รวม 27 11,713,818.34 27 11,713,818.34 

  
 
   รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บางแก้ว ที่มกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ขยายเขตท่อ pe 
จ่ายน้ำประปา (หมู่ 
6) 

141,620.00 141,016.00 141,016.00 604.00 

2. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดแนวเขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

40,000.00 28,600.00 28,600.00 11,400.00 

3. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

30,000.00 12,595.50 12,595.50 17,404.50 

4. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

409,690.00 361,720.00 361,720.00 47,970.00 
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5. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบาง
แก้ว 

728,000.00 704,000.00 704,000.00 24,000.00 

6. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนวดัราษฎร์
ศรัทธา 

264,000.00 250,200.00 250,200.00 13,800.00 

7. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าอาหารเสรมิ 
(นม) (ยกเลิก) 

578,800.00 432,489.24 432,489.24 146,310.76 

8. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
เพิ่มคุณภาพการ
เรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

9. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
เสรมิสร้างทักษะ
นาฎศิลป์และดนตรี
พื้นบ้าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

10. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการครู
สอนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

11. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

80,000.00 79,981.50 79,981.50 18.50 

12. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
จุฬาภรณวลยั
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

20,000.00 19,931.50 19,931.50 68.50 

13. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการลดความ
เสี่ยงเกษตรกรจาก
การระบาดศัตรูพืช 

12,000.00 11,981.50 11,981.50 18.50 
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14. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,240,400.00 7,846,500.00 7,846,500.00 393,900.00 

15. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,068,000.00 953,600.00 953,600.00 114,400.00 

16. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

186,000.00 131,000.00 131,000.00 55,000.00 

17. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพิม่
คุณภาพการเรยีน
การสอนกลุม่สาระ
สุขศึกษา-พลศึกษา 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 0.00 

18. 
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

20,000.00 18,210.00 18,210.00 1,790.00 

19. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ตลอดทั้งป ี

20,000.00 19,850.00 19,850.00 150.00 

20. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล
บางแก้ว 

150,000.00 115,280.00 115,280.00 34,720.00 

21. 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวัน
สำคัญของชาต ิ

150,000.00 5,463.00 5,463.00 144,537.00 

22. 

การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

50,000.00 48,731.50 48,731.50 1,268.50 

23. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ให้แก่บุคลากรของ 
อบต.บางแก้ว 

10,000.00 481.50 481.50 9,518.50 
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24. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
ความสามารถใน
การจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม 

30,000.00 29,204.80 29,204.80 795.20 

25. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพของงาน
และการจัด
สภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย 
กิจกรรม 5 ส. 

10,000.00 1,156.50 1,156.50 8,843.50 

26. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

15,000.00 13,825.80 13,825.80 1,174.20 

27. 

การพัฒนาด้านกระบวนการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โครงการสำรวจ
จัดเก็บข้อมลูที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีป้าย ในตำบล
บางแก้ว 

120,000.00 108,000.00 108,000.00 12,000.00 
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคดิเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.บางแก้วทราบ เพ่ือ   
จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                               ประกาศ ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 

                                                                                                                        
                                                                                                               (นางสาวพัชรินทร์  เจิมสุวรรณ)                                                                                                                                                                                 

                                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว                                                              

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
อบต.บางแก้ว บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 51 46,173,115.00 3 1,084,620.00 2 169,616.00 2 169,616.00 

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 40 14,716,840.00 27 12,355,890.00 16 11,202,209.24 16 11,202,209.24 

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 820,000.00 3 190,000.00 2 135,130.00 2 135,130.00 

4.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 6 1,000,000.00 4 218,100.00     

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 3,530,000.00 2 150,000.00 1 5,463.00 1 5,463.00 

6.การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 5 270,000.00 2 90,000.00 1 48,731.50 1 48,731.50 

7.การพัฒนาด้านกระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 16 1,308,000.00 10 295,300.00 5 152,668.60 5 152,668.60 

รวม 138 67,817,955.00 51 14,383,910.00 27 11,713,818.34 27 11,713,818.34 
 

 


































































































