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ค าน า 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จึงขอประกาศผลการด าเนินการ การจัดท างบประมาณ 

การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

       

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกัน มีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เราสามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล 
 1.1 ทราบถึงเรื่องท่ีท าหรือไม่ ท าเพราะเหตุใด  
 1.2 การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณและคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
 1.3 ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  
 1.4 ทราบถึงความเป็นไปในทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบ
ถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats)  
ของแผนพัฒนา 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพ ผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้  
 2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบาง
โตนดหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด  
 2.6 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

   
  



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด หน้า ๒ 

 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  
(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓)           
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓ (๕) 
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รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame)  
  2) ความสอดคล้อง (Relevance) 3) ความเพียงพอ (Adequacy)  
  4) ความก้าวหน้า (Progress)  
  5) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
  6) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล/เครื่องมือ/และกรรมวิธีหรือ
วิธีการต่าง ๆ  
  2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 4.3 ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)  
  2) การสัมภาษณ์ (Interviews)  
  3) การสังเกต (Observations)  
  4) การส ารวจ (surveys)  
  5) เอกสาร (Documents) 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้
ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
 5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 5.6 การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
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 5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/  
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามและประเมนิผล 

 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ (Vission)  “ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ชุมชนสมานฉันท์  ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑) ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้้าให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
 ๔) ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
จุดมุ่งหมาย (Aim) 
 ๑) พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นท่ีและการก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ 
 ๒) ประชาชนในต้าบลบางโตนดมีจิตส้านึกท่ีดีในการดูแลและส่งเสริมพลังทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๓) พัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ด้าเนินไปด้วยความเข้มแข็งมั่นคงเพื่อ
สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังส่งเสริมคุณภาพสินค้าและ
การบริหารจัดการตลาดท่ีดี 
 ๔) ประชาชนในท้องถิ่นมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารการศึกษา 
สวัสดิการสังคม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีความรู้และได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
 ๖) การบริหารหมู่บ้าน/ชุมชนและการบริการองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
เพื่อให้การพัฒนาของชุมชนในเขตพื้นท่ีต้าบลบางโตนด ด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตามบทบาท
อ้านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด รวมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี จึงก้าหนดกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 
  ๒.๓ แผนงานการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
  ๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  ๔.๓ แผนงานการศึกษา 
  ๔.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 
  4.7 แผนงานงบกลาง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและการกีฬา 
  ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 
  ๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  5.3 แผนงานงบกลาง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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1.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างสายสะพานตาดี-คลองชลประทาน 2R หมู่ท่ี 6 473,600.00 

2 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองผักชี หมู่ท่ี 3 1,200,300.00 
3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายปากชุก-ซอยกลางทุ่ง หมู่ท่ี 1  203,900.00 
4 โครงการถมดินบริเวณสระเก็บน้้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 258,800.00 
5 โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางประนอม สินเจริญ ถึงบ้าน 

นายเช้ือ กล่ันทิพย์ หมู่ท่ี 4 
250,800.00 

6 โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางจ่ีถึงซอยหัวโพ หมู่ท่ี 1 64,600.00 
7 โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก 10,000.00 
8 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 25,000.00 
9 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 10,000.00 

10 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้น 20,000.00 

11 โครงการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

100,000.00 

12 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 20,000.00 

13 โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน 20,000.00 

14 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 20,000.00 

15 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดสมถะ 483,000.00 
16 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 315,000.00 
17 โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000.00 
18 โครงการจัดแห่เทียนพรรษา 5,000.00 
19 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 10,000.00 
20 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง 10,000.00 

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรีและประชาชนท่ัวไป 20,000.00 
22 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ต้าบลบางโตนด 20,000.00 
23 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 10,000.00 
24 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ท่ี 5 410,000.00 
25 เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 24,000.00 

26 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000.00 
27 เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,760,000.00 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
28 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสัตว์ปุาคุ้มครอง  

(ลิงแสม) 
200,000.00 

 
29 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ้าองค์การบริหารส่วน

ต้าบลบางโตนด  
100,000.00 

30 โครงการปูองกันและลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ 65,000.00 
31 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 200,000.00 
32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 100,000.00 
33 โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 120,000.00 
34 โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด 100,000.00 
35 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 20,000.00 
36 โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ 10,000.00 

37 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 10,000.00 
38 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี 100,000.00 
39 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและ

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

20,000.00 

รวม 15,809,000.00 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
1 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างสายสะพานตาดี-คลอง

ชลประทาน 2R หมู่ท่ี 6 
473,600.00 458,000.00 

 
2 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองผักชี หมู่ท่ี 3 1,200,300.00 1,200,000.00 
3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายปากชุก-ซอยกลางทุ่ง 

หมู่ท่ี 1   
203,900.00 203,000.00 

4 โครงการถมดินบริเวณสระเก็บน้้าอาคารเอนกประสงค์ 
หมู่ท่ี 2 

258,800.00 258,000.00 

5 โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางประนอม  
สินเจริญ ถึงบ้านนายเช้ือ กล่ันทิพย์ หมู่ท่ี 4 

250,800.00 250,800.00 
 

6 โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางจ่ี 
ถึงซอยหัวโพ หมู่ท่ี 1 

64,600.00 64,600.00 

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 25,000.00 18,440.00 
8 ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 10,000.00 9,200.00 
9 โครงการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ 

ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 
100,000.00 58,117.00 

10 โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน 20,000.00 13,835.00 
11 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 20,000.00 1,150.00 
12 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดสมถะ 483,000.00 418,950.00 
13 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 315,000.00 289,800.00 
14 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแห่เทียนพรรษา 5,000.00 810.00 
15 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 10,000.00 4,125.00 
16 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ท่ี 5 410,000.00 409,900.00 
17 เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 24,000.00 24,000.00 
18 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,000,000.00 8,391,800.00 
19 เบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,760,000.00 1,512,800.00 
20 โครงการปูองกันและลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่อ

อื่นๆ 
65,000.00 50,172.30 

21 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก 200,000.00 192,036.20 
22 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 100,000.00 74,322.00 
23 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ต้าบลบางโตนด 
100,000.00 100,000.00 

24 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 20,000.00 9,942.00 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 
 

20,000.00 20,000.00 

รวม 15,139,000.00 14,033,799.50 
 

1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 1. ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง สัญจร และขนส่งพืชผักทางการเกษตร 
  2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข  
  4. วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  
  5. ประชาชนมีความรัก สามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด    
              ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง 
  6. ประชาชนได้รับการปูองกัน และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ  
  7. ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ อย่างท่ัวถึง  

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา  
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. ด้านงบประมาณ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนดได้จัดท้าแผนการด้า เนินงานประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก้าหนดช่วงระยะเวลาในการด้าเนินการไว้ แต่บางโครงการไม่สามารถด้าเนินการ
ตามช่วงระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ได้เนื่องจากมีปัญหาด้านงบประมาณ คืองบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะด้าเนินการ
ได้ สาเหตุมาจากประมาณการรายรับรายได้ท่ีจัดเก็บเอง รายได้จากเงินอุดหนุน มีไม่เพียงพอให้ด้าเนินการ 

2. ด้านการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม เนื่องด้วยเป็นช่วงของการเกิดโรคระบาดเช้ือไวรัสโควิด 19 
รัฐบาลได้ออกมาตรการ ค้าส่ังต่างๆ เพื่อเป็นการควบคุม ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท้าให้
โครงการท่ีมีลักษณะการด้าเนินการแบบจัดอบรมให้ความรู้ มีการรวมตัวของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจ้านวนมาก
ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามช่วงระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ในแผนการด้าเ นินงาน ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
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3. ด้านศักยภาพ ความพร้อมของหมู่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนด ได้น้าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มาบรรจุ
โครงการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการด้าเนินงาน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและการกีฬา แผนงาน
สาธารณสุข  จ้านวน 5 โครงการ มีการด้าเนินการเป็นไปตามแผนการด้าเนินงานจ้านวน 4 โครงการ และไม่ได้
ด้าเนินการจ้านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข และโครงการอุดหนุนส้าหรับ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน (อสม.) ปัญหา อุปสรรคท่ีท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจากกลุ่ม 
องค์กร ไม่เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต้าบล ไปด้าเนินการ
จัดท้าโครงการเอง  

  1.6 แนวทางแก้ไข 
๑. ด้านงบประมาณ ถือเป็นปัจจัยภายนอกท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่สามารถควบคุมได้  
๒. ด้านการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
  2.1 ลดจ้านวนกลุ่มเปูาหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้สามารถเว้นระยะห่างได้ 
  2.2 เพิ่มจ้านวนครั้งในการจัดโครงการอบรมก้าหนดโดยแบ่งออกเป็นรุ่นๆ 
  2.3 ก้าหนดมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรม   
๓. ควรมีการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นพี่เล้ียงในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการจัดท้าโครงการ 
  



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๑๓ 

 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20  
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  
3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย      60  
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)        (5)  
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        (5)  
 3.3 เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   (5)  
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด      (5)  
 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        (5)  
 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       (5)  
 3.7 วิสัยทัศน์       (5)  
 3.8 กลยุทธ์      (5)  
 3.9 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
 3.10 จุดยืนทางยุทธ์ศาสตร์ (Positioning)       (5)  
 3.11 แผนงาน (5)  
 3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  

รวมคะแนน 100  
 
  



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๑๔ 

 

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/ต้าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ  

2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ 
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 
 

20 
(5) 
 
 
 

 
 

3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  
4) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 
 

(5)  

5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
 

(5)  

7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรอืการประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือแก้ปัญหาส้าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ้านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Brainstorming) 
 

(5)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs 
(Bottom/Top-down) 
 

 
 

20 
(5) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

(5)  

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(5)  

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่
จะเกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
Analysis หรืออื่นๆ 
 

(5)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
     (พ.ศ.2561-2580) 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
การก้าหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

60 
(5) 

 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ
ฉบับที่ 13  
 

การก้าหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(5) 
 

 

3.3 เปูาหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals SDGs) 

การก้าหนดและการวิเคราะห์เปูาหมาย/เปูาประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
เปูาหมาย/เปูาประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(5)  

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

การก้าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

(5)  

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัด 

การก้าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่จัดข้ึนแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การก้าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
จริงและเป็นไปตามหน้าท่ีและอ้านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มาตรการก้าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด 

(5)  

3.7 วิสัยทัศน์ การก้าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต และศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

3.8 กลยุทธ์ 
 

การก้าหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท้าตามอ้านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด้าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน จากประเด็นค้าถามท่ีส้าคัญว่า 
ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก้าลังท้าอะไรอยู่แล้วใน
อนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5)  

3.9 เปูาประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

การก้าหนดและการวิเคราะห์เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึน 
มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิง่ใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
เปูาประสงคใ์ดจะท้าสิ่งใดเปูาหมายการพัฒนาท้องถ่ินคืออะไร 

(5)  

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning)  

การก้าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่มี
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะน้าไปสู่ผลส้าเรจ็ทางยุทธศาสตร์ สิง่ที่เป็นจริงหรือมีอยู่
จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส้าเร็จได้ 

(5)  

3.11 แผนงาน 
 

การก้าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ้าแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการวางแผน
งานตามวิธีการจ้าแนกแผนงานการจัดท้างบประมาณให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน
หรือไม่ 

(5)  

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การก้าหนดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น้าไปสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถ่ิน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
 

(5)  

คะแนนรวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๑๗ 

 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน้าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                  เป็นกรอบในการจัดท้าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ้าปีได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๑๘ 

 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5  
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 30  
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)  
    5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5)  

    5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
    5.5 มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ และสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(5)  

    5.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ี ก้าหนดไว้ (5)  
6. โครงการพัฒนาท่ีน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 35  
    6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีใน
ภาพรวม 

(5)  

    6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

(5)  

    6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

(5)  

    6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5)  
    6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(5)  

    6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

(5)  

    6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้้า 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

 

 



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๑๙ 

 

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต้องการให้ด้าเนินการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

10 
(5) 

 

 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่
เกิดข้ึนหรือผลที่เกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยใช้การวิเคราะห์เชงิ
เทคนิค Trend หรือน้าเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการ
วิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

(5)  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การก้าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ 
เพ่ือน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ้านวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่
ต้ังเปูาหมายเอาไว้หรือไม่ จ้านวนที่ด้าเนินการจริงตามท่ีได้ก้าหนดไว้
จ้านวนที่ไม่สามารถด้าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถ่ินตามหน้าท่ีและ
อ้านาจหน้าท่ีที่ได้ก้าหนดไว้ 
 

10 
(5) 

 

 2) การก้าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่ด้าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 
ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล
ต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 

(5)  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การก้าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน้าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ ด้าเนินการใน
พ้ืนที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าท่ีและ
อ้านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถ่ิน 
โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การด้าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา ด้าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

10 
(5) 

 



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๒๐ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
(ต่อ) 

2) การก้าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด้าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มี
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่
ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนงานการพัฒนา 

1) การก้าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถ่ินซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบรูณาการ 
(Integration) หรืออื่นๆ โดยน้าไปจัดท้าเป็นรูปโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่เป็นรูปธรรม 

5 
 

 

 2) การก้าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถ่ิน น้าไปสู่การจัดท้าโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุในการจัดท้าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น
รูปธรรม 

  

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ด้าเนินการจัดท้า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศที่ก้าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด้าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก้าหนด
ไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท้าน้ันจะเกิด
อะไรข้ึนในอนาคต 
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5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 

การก้าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน  
(clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถ่ิน โครงการ
ต้องก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด้าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
จะด้าเนินการเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 
 

(5)  

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน้าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าใด กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนที่ด้าเนินงาน และระยะเวลา
ด้าเนินงาน ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท้าทีไ่หน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ก็ใหร้ะบุว่ากลุ่มเปูาหมาย
หลัก กลุ่มเปูาหมายรองหรือกลุ่มเปูาหมายเดียวกัน เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) จะน้าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ 
“งบประมาณ”  
 

(5)  



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๒๑ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (ต่อ) 
5.4 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท้าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินตามหลักหารพัฒนาอย่างย่ังยืนมีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับ
โครงการ การจัดท้าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มีความโปรงใสในการก้าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์ การประมาณการราคาท่ีเกิดจากเปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค้านึงถึงหลักส้าคญั 5 
ประการ ในการจัดท้าโครงการ ได้แก่  
    (1) ความประหยัด (Economy)  
    (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
    (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
    (4) ลดความเหลื่อมล้้าในการพัฒนาท้องถ่ินน้าไปสู่ความยุติธรรม      
        (Equity) 
    (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลาน้ัน 

(5)  

5.5 มีการก้าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก้าหนดตัวชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( Measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
ก้าหนดความพึงพอใจ การก้าหนดร้อยละ การก้าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด้าเนินการให้เกิดผลส้าเร็จอย่างไรหรือผล
ที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การก้าหนด (KPI)เป็นครั้งหน่ึง/แห่ง
หน่ึง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5)  

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการ
และวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด้าเนินงานตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรอืผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคค์วรค้านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด้าเนินงาน
ตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส้าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด้าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5)  

 
 
 



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๒๒ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
6.1 โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีในภาพรวม 
 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปีใน
ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ 
ที่น้าไปด้าเนินการจัดท้าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปต้ัีงไว้ 
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(5) 

 

6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้า
งบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในทอ้งถ่ิน 
จ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปทีี่ต้ังไว้ 
 

(5)  

6.3  โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้า
งบประมาณรายจ่ายด้าน
การบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จ้านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีที่ต้ังไว้ 
 

(5)  

6.4  โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ด้าเนินการเก่ียวกับสุขภาวะหรือการด้าเนินการด้านสาธารณสุข 
จ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีที่ต้ังไว้ 
 

(5)  

6.5  โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ด้าเนินการเก่ียวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีที่ต้ังไว้ 

(5)  

6.6  โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ด้าเนินการเก่ียวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ  จ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีที่ต้ังไว้ 
 
 

(5)  



 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 หน้า ๒๓ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี(ต่อ) 
6.7  โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้า
งบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านการบริหาร
จัดการน้้า 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ด้าเนินการเก่ียวกับด้านการบริหารจัดการน้้า เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุงแหล่งน้้า ขุด ติดต้ัง หรือการบริหารจัดการน้้ารวมถึง
น้้าประปา ฯลฯ จ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีที่ต้ังไว้ 
 

 
 
 

(5) 

 

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  

  
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนดก้าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้  
  1. ด้าเนินการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
  2. ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามรอบปีงบประมาณ  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนดก้าหนดการประชุม ติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินการ 1 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม ของปีงบประมาณ  
  3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ด้าเนินการติดตามโดยการลงพื้นท่ีวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก ของหมู่บ้าน และต้าบล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นจริง 
 2.4 ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลบางโตนดก้าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้  
  1. ด้าเนินการติดตามและประเมินผลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan.dla.go.th) 
  2. ด้าเนินการติดตามโดยการส้ารวจ เพื่อประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน  
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
  3. ด้าเนินการติดตามจากเอกสาร ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
แผนการด้าเนินงาน เอกสารหนังสือราชการ บันทึกข้อความ การจัดท้าโครงการ และเอกสารเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
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หน้า ๒๔ 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการวิเคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด                                            . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

หน้า ๒๕ 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เป็นดังนี้ 
 

 
 

  

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 19.88 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19.88 
3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย      60 60.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (5) 5.00 
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 5.00 
 3.3 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   (5) 5.00 
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด      (5) 5.00 
 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด        (5) 5.00 
 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       (5) 5.00 
 3.7 วิสัยทัศน์       (5) 5.00 
 3.8 กลยุทธ์      (5) 5.00 
 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5.00 
 3.10 จุดยืนทางยุทธ์ศาสตร์ (Positioning)       (5) 5.00 
 3.11 แผนงาน (5) 5.00 
 3.12 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5.00 

รวมคะแนน 100 99.75 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
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1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  
2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ 
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

20 
 

(5) 
 
 
 

19.88 

5.00 

 

3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  
4) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 
 

(5) 
 
 

5.00 

5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  การประมง  
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
 

(5) 4.88 

7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Brainstorming) 
 

(5) 5.00 
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1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs 
(Bottom/Top-down) 
 

20 
 

(5) 

19.88 

4.88 

2) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
 

(5) 5.00 
 

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(5) 5.00 
 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend Analysis หรืออื่นๆ 
 

(5) 5.00 
 

 1.4 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
     (พ.ศ.2561-2580) 
 
 
 
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ
ฉบับที่ 13  
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
การก าหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

60 
 

(5) 

60.00 

5.00 

การก าหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(5) 5.00 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

หน้า ๒๘ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.3 เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals 
SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(5) 5.00 

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกบัยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

(5) 5.00 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่จัดข้ึนแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
 

(5) 5.00 

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
3.7 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
3.8 กลยุทธ์  
    
 
 
 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
จริงและเป็นไปตามหน้าท่ีและอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มาตรการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 
 

(5) 5.00 

การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต และศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(5) 5.00 

การก าหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน จากประเด็นค าถามท่ีส าคัญว่า 
ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วใน
อนาคตเราจะพัฒนาอะไร 
 

(5) 5.00 

3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดข้ึน 
มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิง่ใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
เป้าประสงคใ์ดจะท าสิ่งใดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ินคืออะไร 
 

 
 
 

(5) 5.00 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

หน้า ๒๙ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่มี
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์ สิง่ที่เป็นจริงหรือมีอยู่
จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5) 5.00 

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการวางแผน
งานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน
หรือไม ่

(5) 5.00 

3.12 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การก าหนดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถ่ิน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
 

(5) 5.00 

รวมคะแนน 100 99.75 

 
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไป    
                 เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจ าปีได้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

หน้า ๓๐ 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
ผลการให้คะแนนโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด           

เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.75 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10.00 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.75 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 5.00 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 30  
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5.00 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5.00 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) 5.00 

    5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5.00 
    5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ และสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(5) 5.00 

    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ี ก าหนดไว้ (5) 5.00 
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35  
    6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ภาพรวม 

(5) 5.00 

    6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

(5) 5.00 

    6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

(5) 5.00 

    6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) 5.00 
    6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) 5.00 

    6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

(5) 5.00 

    6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

(5) 5.00 

รวมคะแนน 100 99.50 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

หน้า ๓๑ 

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท่ีประชาชนต้องการให้ด าเนินการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่
เกิดข้ึนหรือผลที่เกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยใช้การวิเคราะห์เชงิ
เทคนิค Trend หรือน าเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการ
วิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

10 9.75 

 

 2.3 การประเมินผลการน า แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ 
เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่
ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถ่ินตามหน้าท่ีและ
อ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 
ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล
ต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 

10 10.00 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

หน้า ๓๒ 

 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ ด าเนินการใน
พ้ืนที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าท่ีและ
อ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถ่ิน 
โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มี
การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่
ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 
 

10 9.75 

 

 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
แผนงานการพัฒนา 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถ่ินซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบรูณาการ 
(Integration) หรืออื่นๆ โดยน าไปจัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่เป็นรูปธรรม 
2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถ่ิน น าไปสู่การจัดท าโครงการ กจิกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น
รูปธรรม 
 

 5  5.00 
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 2.6 โครงการพัฒนา 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อ โครงการ 
 
 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
5.4 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศที่
ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท าน้ันจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต 

30 
 

(5) 

 

5.00 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน  
(clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถ่ิน โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
จะด าเนินการเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5) 5.00 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน ลง
รายระเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การ
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 
 

(5) 5.00 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน
ตามหลักหารพัฒนาอย่างย่ังยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปรงใสในการก าหนดราคา
กลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาท่ีเกิดจาก
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคญั 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)          
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถ่ินน าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลาน้ัน 
 

(5) 5.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้ วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ซึ่งสามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างไรหรือผลทีค่าดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การก าหนด (KPI)เป็น
ครั้งหน่ึง/แห่งหน่ึง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 
 

(5) 5.00 

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการ
และวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการพัฒนาที่
น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
6.1 โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม 
 
 

6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
 
6.3  โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายด้าน
การบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรอืผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคค์วรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) 5.00 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ 
ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้ังไว้ 
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(5) 

 
 
 

5.00 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในทอ้งถ่ิน 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้ังไว้ 

(5) 5.00 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้ังไว้ 
 

(5) 5.00 
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หน้า ๓๕ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

6.4  โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ินที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับสุขภาวะ 
 
 
6.5  โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ด าเนินการเก่ียวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการด้านสาธารณสุข 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้ังไว้ 
 

(5) 5.00 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ด าเนินการเก่ียวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้ังไว้ 

(5) 5.00 

6.6  โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ด าเนินการเก่ียวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ  จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้ังไว้ 

(5) 5.00 

6.7 โครงการพัฒนา
ท้องถ่ินที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
เก่ียวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กจิกรรม ครภุัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ด าเนินการเก่ียวกับด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่องสรา้ง 
ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุด ติดต้ัง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึง
น้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ต้ังไว้ 

(5) 5.00 

รวมคะแนน 100 99.50 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)               
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ          
ท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)       
เมื่อวันท่ี ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖2 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

17 13,941,900.00 14 5,750,000.00 32 21,455,600.00 47 26,590,840.00 52 38,163,120.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

2 860,000.00 1 20,000.00 11 400,000.00 14 3,011,900.00 11 2,407,800.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 25,000.00 1 25,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 4 85,000.00 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

24 1,514,000.00 31 3,580,000.00 47 16,790,000.00 45 17,994,000.00 45 14,834,000.00 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและกีฬา 

7 682,000.00 8 785,000.00 10 825,000.00 10 825,000.00 10 825,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

8 260,000.00 8 260,000.00 8 260,000.00 8 260,000.00 9 1,160,000.00 

รวม 59 17,282,900.00 63 10,420,000.00 112 39,815,600.00 128 48,766,740.00 131 57,474,920.00 
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 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2564 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน จ านวน 39 โครงการ งบประมาณ 15,809,000.00 สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 2,452,000.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 10,000.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 25,000.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

21 12,577,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 5 585,000.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 5 160,000.00 

รวม 39 15,809,000.00 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

6 

1 

1 

21 

5 

5 

0 5 10 15 20 25

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ… 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม … 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ จ านวนเงิน 14,033,799.50 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 25 โครงการ จ านวนเงิน 12,833,799.50 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 2,434,400.00 6 2,434,400.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- - - - 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 18,440.00 1 18,440.00 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

12 11,134,487.00 12 11,134,487.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและกีฬา 4 416,530.50 4 416,530.50 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 2 29,942.00 2 29,942.00 

รวม 25 14,033,799.50 25 14,033,799.50 

[ชื่อประเภท] 
งบประมาณ [VALUE] 

บาท 

[ชื่อประเภท] 
งบประมาณ  [VALUE] 

บาท 

[ชื่อประเภท] 
งบประมาณ [VALUE] 

บาท 

[ชื่อประเภท] 
งบประมาณ [VALUE] 

บาท 

[ชื่อประเภท] 
งบประมาณ [VALUE] 

บาท 

[ชื่อประเภท] 
งบประมาณ [VALUE] 

บาท 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

 

 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

52 38,163,120.00 6 2,452,000.00 6 2,434,400.00 5 1,234,400.00 52 38,163,120.00 

2.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 2,407,800.00 1 10,000.00 - - - - 11 2,407,800.00 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 85,000.00 1 25,000.00 1 18,440.00 1 18,440.00 4 85,000.00 

4.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

45 14,834,000.00 21 12,277,000.00 12 11,134,487.00 12 11,134,487.00 45 14,834,000.00 

5.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และกีฬา 

10 825,000.00 5 585,000.00 4 416,530.50 4 416,530.50 10 825,000.00 

6.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

9 1,160,000.00 5 58,200.00 2 29,942.00 2 29,942.00 9 1,160,000.00 

รวม 131 57,474,920.00 39 15,407,200.00 25 14,033,799.50 24 12,833,799.50 131 57,474,920.00 
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 การประเมินผลข้อมูลเชิงปริมาณ (Ouantity)   

องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2565  
ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน  
ในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและ  
พื้นท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี้  
 1. โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสายสะพานตาดี-คลองชลประทาน 2R หมู่ท่ี 6 
 2. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองผักชี หมู่ท่ี 3 
 3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายปากชุก-ซอยกลางทุ่ง หมู่ท่ี 1 
 4. โครงการถมดินบริเวณสระเก็บน้ าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 
 5. โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางประนอม สินเจริญ ถึงบ้านนายเช้ือ กล่ันทิพย์ หมู่ท่ี 4 
 6. โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางจ่ีถึงซอยหัวโพ หมู่ท่ี 1 
 7. โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 
 8. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
 9. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 
 10. โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน 
 11. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
 12. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสมถะ 
 13. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 
 14. โครงการจัดแห่เทียนพรรษา 
 15  โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี 
 16. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ท่ี 5 
 17. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 18. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 19. เบ้ียยังชีพความพิการ 
 20. โครงการป้องกันและลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ 
 21. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 22. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 23. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 
 24. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
 25. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนา          
                ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 26. โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก 

 การประเมินผลข้อมูลเชิงคุณภาพ (Ouality) 
 เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการว่าเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนการด า เนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ดังนี้ 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน ด าเนินการ 

 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

  
1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสายสะพาน

ตาดี -คลองชลประทาน 2R หมู่ที่ 6 
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูง 9 เมตร 
จ านวน 13 ต้นพร้อมหม้อแปลง และมิเตอร์
ไฟฟ้า 30 KVA 

473,600.00 เมษายน-มิถุนายน 
2565 

มิถุนายน 2564 458,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

2 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองผักชี 
หมู่ที่ 3 

ดาดคลองผักชี กว้าง 3 เมตร ยาว 397 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 1.76 เมตร 

1,200,300.00 เมษายน-กันยายน 
2565 

กันยายน 2565 
(ลงนามในสัญญา) 

1,200,300.00 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายปากชุก-
ซอยกลางทุ่ง หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายปากชุก-ซอยกลางทุ่ง 
ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 550 เมตร  
บออัดแน่นหนา 0.30 เมตร 

203,900.00 มกราคม-มีนาคม 
2565 

มีนาคม 2565 203,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

4 โครงการถมดินบริเวณสระเก็บน้ าอาคาร
อเนกประสงค์  หมู่ที่ 2 

ถมดินบริเวณสระเก็บน้ าอาคารเอนกประสงค์  
หมู่ที่ 2 ความกว้าง 12.00 เมตร ยาว 59 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาณดินถมอัด
แน่น 1,416 ลบ.ม. 

258,800.00 มกราคม-มีนาคม 
2565 

มีนาคม 2565 258,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

5 โครงการขยายเขตประปาจากบ้าน      
นางประนอม สินเจริญ ถึงบ้าน          
นายเชื้อ กลั่นทิพย์ หมู่ที่ 4 

ขยายเขตประปาจากบ้านนางประนอม สิน
เจริญ ถึง บ้านนายเชื้อ กลั่นทิพย์ โดยใช้ท่อ 
PVC ขนาด Ø 2 น้ิวหนา 8.5 มม. ระยะทาง
ยาว 2,387 เมตร 

250,800.00 กรกฎาคม-กันยายน 
2565 

กรกฎาคม 2565 250,800.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
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ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน ด าเนินการ 

 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

  
6 โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้าน 

นางจี่ถึงซอยหัวโพ หมู่ที่ 1 
ขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางจี่ถึงซอย    
หัวโพโดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø 3 น้ิว หนา      
8.5 มม. ยาว 296 เมตร  

64,600.00 กรกฎาคม-กันยายน 
2565 

กรกฎาคม 2564 64,600.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการท้องถ่ินรักษโ์ลก (ฝุ่น PM) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
ป้องกัน ฝุ่นPM ปลูกต้นไม้ ก าจัดขยะ เพ่ือลด
โลกร้อน 

10,000.00 มกราคม-มีนาคม 
2565 

มกราคม-มีนาคม 
2565 

- 
ไม่มีการเบิกจ่าย 

ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้นให้ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
และผู้ที่สนใจภายในเขตพ้ืนที่ อบต.บางโตนด 

      25,000.00  เมษายน-มิถุนายน 
2565 

มิถุนายน 2565 18,440.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

ด าเนินการต้ังจุดอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

    10,000.00  ธ.ค. 64 – ม.ค.65 
เม.ย. 65 

ธ.ค. 64 – ม.ค.65 
เม.ย. 65 

9,200.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

2 โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก  
สาธารณภัยต่างๆ 

เพ่ือใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ประสบความ
เดือดร้อนทางสาธารณภัย 

  50,000.00 
(โอนเพ่ิม 

50,000)  

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

58,117.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

3 โครงการศิลปะภาคฤดูร้อน จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในต าบล อายุ 
ระหว่าง 8-15 ปี ได้ฝึกทักษะการวาดรูปและ
การใช้ส ี

    20,000.00  กุมภาพันธ์-มีนาคม  
2565 

มีนาคม 
2565 

13,835.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

4.  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ด าเนินการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 20,000.00 พฤษภาคม-
มิถุนายน 2565 

มิถุนายน 
2565 

1,150.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

5 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ โรงเรียน
วัดสมถะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดสมถะเป็นค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 200 วัน 

   483,000.00  ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

418,950.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

6 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่ โรงเรียน
วัดศรีประชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดศรีประชุมชนเป็นค่าอาหาร
กลางวัน จ านวน 200 วัน 

   315,000.00  ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

289,800.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

7 โครงการจัดแห่เทียนพรรษา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเน่ืองในวัน
เข้าพรรษา 

     5,000.00  กรกฎาคม 
2565 

กรกฎาคม 
2565 

810.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในพ้ืนที่     10,000.00  มกราคม-มีนาคม
2565 

พฤษภาคม 2565 4,125.00 ด าเนินการ 
ไมเ่ป็น 

ไปตามแผน 
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ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

9 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 5  
จ านวน 4 จุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย 
 แบบมุมมองคงที่ส าหรบัติดต้ังภายนอก 
ส านักงาน ราคา 5,700 บาท จ านวน 10 ตัว 
2) เครื่องบันทึก 16 ช่องพร้อม HDD 6TB  
จ านวน 1 เครื่อง 3) โทรทัศน์ ขนาด 32 น้ิว 
4) ตู้เหล็กกันน้ า 5) ตู้ RACK 9U 6) Bulan 
ขนาด 1,500 ม. , 600 ม. , 300 ม. 
7) UPS 4000 วัตต์ 8) อุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็น 
9) พร้อมค่าแรง 

410,000.00 เมษายน-มิถุนายน 
2565 

มิถุนายน  
2565 

409,900.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

10 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลบางโตนด 

24,000.00 ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

24,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

11 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในต าบล
บางโตนด 

9,000,000.00 ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

8,391,800.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

12 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยคนพิการ ให้กับผู้พิการในต าบล
บางโตนด 

1,760,000.00 ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

1,512,800.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและกีฬา 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกัน และลดการแพร่โรคเอดส์ 
และ โรคติดต่ออื่น ๆ 

เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ
ลดการแพร่โรคเอดส์ และโรคติดต่ออื่นๆ 

15,000.00 
(โอนเพิ่ม 50,000) 

ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564 50,172.30 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 
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ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีก าจัดยุงลายและ
ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่ใช้ในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ต าบลบาง
โตนด 

200,000.00 ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

192,036.20 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่นค่าส ารวจ
จ านวนสุนัขและแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

150,000.00 มีนาคม – กันยายน  
2565 

มีนาคม – กันยายน  
2565 

74,322.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

4 โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

100,000.00 ธันวาคม 2564 ธันวาคม 2564 100,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ที่ โครงการ ผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
ก าหนดการ 

ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด เช่น      
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ 

       20,000.00  กรกฎาคม – 
กันยายน 2565 

สิงหาคม 2565 9,942.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ 
อปท. อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

อุดหนุนให้แก่ อปท. ท่ีเป็นเจ้าภาพร่วมของ
ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. ประจ าปี พ.ศ.2564 

      20,000.00  มกราคม-มีนาคม 
2565 

พฤศจิกายน 
2565 

20,000.00 ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 
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 1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖5  ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  
และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังใน
พื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 26 โครงการ  

 1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖5  ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ     
และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังใน
พื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง โดยความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 26 โครงการ  

 1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์ 

โครงการตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

โครงการที่ด าเนินการ  
เปรียบเทียบ 

ร้อยละ เป็น 
ไปตามแผน 

ไม่เป็น 
ไปตามแผน 

รวม 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 6 6 - 6 100 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1 1 - 1 100 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 1 - 1 100 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

21 11 1 12 57.14 

การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณสุขและกีฬา 

5 4 - 4 80.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 5 2 - 2 40.00 
รวม 39 25 1 26 66.67 

 สรุปผลส าเร็จท่ีวัดได้ จากจ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์ ในข้อบัญญัติงบประมาณ พบว่าการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการด าเนินการ ร้อยละ 100 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี
การด าเนินการ ร้อยละ 100  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีการด าเนินการ ร้อยละ 100 การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการด าเนินการ ร้อยละ 57.14 การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณสุขกีฬา มีการด าเนินการ ร้อยละ 80 และการพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ี ดี  
มีการด าเนินการ ร้อยละ 40 จากโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ มีการด าเนินการ
ตามแผน จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 

 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับ 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ท่ีองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบางโตนดด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับ 
งบประมาณท่ีมี ท้ังนี้ โครงการ/แผนงาน ท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด จะบรรจุไว้
เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
กรมทรัพยากรน้ า ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นต้น  

๒. สัดส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนใหญ่เน้นการจัดท าบริการสาธารณะใน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท าให้การ
บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดด าเนินการครบท้ัง 6 ยุทธศาสตร์    

 2.2 ข้อสังเกต 
๑. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและ

ความเป็นไป ได้เท่าท่ีควร ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานมากแต่น าโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีน าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  

๓. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับโครงการการบริการสาธารณะ  
4. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องท าให้ไม่

สามารถด าเนินโครงการกิจกรรมได้ตามท่ีก าหนด 

 2.3 ข้อเสนอแนะ  
๑. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน                  

ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโตนดมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด 

4. ควรมีแผนการด าเนินการรองรับหากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด สามารถจัดท าโครงการบริการสาธารณะแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
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2.4 ผลจาการพัฒนา 
 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น  
มีการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง สัญจร  
และขนส่งพืชผักทางการเกษตร 

  2.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการด าเนินกิจกรรมได้แก่ การปลูกต้นไม้    
การจัดการขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล การดูแลสวนหย่อม สวนสาธารณะ ป้องกันฝุ่น PM 2.5 

  3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการอพยพแรงงานจากท้องถิ่น 

  4.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท าให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เช่น น้ าท่วม พายุลมแรง ด้าน
การศึกษามีการส่งเสริมการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมการปลูกฝังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น มีการ
ดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล 

 5.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขและการกีฬา มีการรณรงค์ป้องกันก ารแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 การส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว เพื่อการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในต าบล  มีการด าเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในต าบล อสม. ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย  

  6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน และบริการประชาชน  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีและพนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบางโตนด  
มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน 

 


