
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ                                                

องคก์ารบริหารส่วนตําบลบางจาก            

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

          

                              สํานักงานปลัด  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร  0-3278-1236 
โทรสาร  0-3278-1237  ต่อ 17 

 



คํานํา 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28, 29  และข้อ 30 

กําหนดว่า  การติดตามและประเมินผลแผนท้องถ่ิน  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                

ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  

พ.ศ. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กําหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว 6732 เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กําหนดแนวทาง                

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก ประจําปี

งบประมาณ  พ .ศ .  2563 เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  จึงได้จัดทํารายงาน

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

(เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 –เดือนกันยายน  พ.ศ.2563  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  ได้รับทราบถึงปัญหา

อุปสรรค  ความสําเร็จของการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา  และเป็นแนวทางเพ่ิมพูนศักยภาพการพัฒนา

ท้องถิ่นให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน                

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วม และทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด      

                                                                                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                                                                   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

9  ธนัวาคม   2563      
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                                                         ส่วนที่  1   

                                                          บทนํา 

 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด 2 มาตรา 16 กําหนดว่า อํานาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล                
ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่  เช่น การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การสาธารณูปโภคและ
การก่อสร้างอ่ืนๆ ฯลฯ  เป็นต้น ประกอบกับแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณา   
ให้ความเห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจท้ังหมด 6 ด้าน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและ
อํานาจหน้าที่ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส และ                
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็น
เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย                
ที่วางไว้  และตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึน  ก็ไม่สามารถที่จะ
บ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า  ผลจากการดําเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร  เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน  

 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ดําเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ                

ซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลัง      

เผชิญอยู่  และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผล                

ให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลัก

ของโครงการไม่ได้รับประโยชน์  หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของ                

การดําเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบ  ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  หรือระหว่าง

หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตาม  

ที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูล 

ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการ และ                

การเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของการติดตาม ประสิทธิภาพ



ในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ  และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน  ในส่วนของ                

“การประเมินผล” นั้น เป็นส่ิงหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้

จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล แผนงานจึงเป็นส่ิงที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ                

หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่

ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า                

มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ี                

การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล                

ที่เก็บรวบรวม 

 ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด      

จะดําเนินการต่อ  หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคล่ือนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย                

ในท้องถิ่น เพราะว่าการดําเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผล

ในส่ิงที่วางแผนไว้แล้ว  และที่จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย  ได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการ                

ที่ถูกจัดตั้งข้ึนตามระเบียบ หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน                

ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถ่ิน ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิด                

ความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงอาจจะ

เป็นผลผลิต  การบริการ  หรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบไปด้วย                

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดําเนินงานประจําปี  เป็นต้น   

   

 

 

    

           

 

 

      

 

 

 

 

 

 



1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย                   

ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ

ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน

ส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 

พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังน้ี 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบางจากหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้

กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก

ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ

ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด                

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและ

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผล                

การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจากว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

หรือไม่ ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบ

ถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                

ในการปฏิบัติหน้าที่  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบ  เพ่ือนําไปสู่การ

ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้

ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญ                

ในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่า  ดําเนินการได้ตามเป้าหมาย                

ที่กําหนดไว้หรือไม่  ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหา

หรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร 

สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องรอโอกาสที่จะ

ดําเนินการอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด

และลดถอยปัญหาลงให้ได้ พร้อมทั้งดําเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนเพื่อรอโอกาส  และสุดท้ายเมื่อมีโอกาส                

ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์  เพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง 



และเร่งรีบดําเนินการ  ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกค้นพบได้โดยการติดตามและประเมินผล ซ่ึงส่งผลให้เกิดกระบวนการ 

พัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง และมีความย่ังยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง สามารถนําข้อมูล

ไปใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจการบริหารทรัพยากร  นําไปสู่การกําหนดทิศทางการพัฒนา

ท้องถิ่นในปีต่อๆไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจน  เป็นแนวทางปรับปรุง                 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการ และ  

ความพึงพอใจของประชาชน   มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุด องค์การบริหาร              

ส่วนตําบลบางจาก  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  จึงได้

ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน  และจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 2563)  เสนอต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ต่อไป   

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการท่ีได้ดําเนินการ              

ไปแล้วว่า  ส่ิงใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการ

ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า  มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล

แผนงาน โครงการการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงกําหนด

เป็นวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  ซ่ึงจะ

ช่วยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้ งปรับปรุงการปฏิบั ติงานให้ ดี ข้ึน              

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผล

การดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 

3) เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ  

การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม   หรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก 

4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล                

บางจาก 

5) เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบางจากที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน              

ในตําบลบางจาก  หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน              

ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29     

ประกอบด้วย 

               ขั้นตอนที่  1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิน่ที่สภาท้องถิน่คัดเลือกจํานวนสามคน 

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ทีป่ระชาคมท้องถิน่คัดเลือกจํานวนสองคน 

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกนัเองจํานวนสองคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิน่คัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และ 

กรรมการ อีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

               กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกก็ได้   

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่มีอํานาจหน้าที ่ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 

(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผภายใน

สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา                

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 



องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจากประกอบด้วย    

1.  นายบุญมาก  ขาวสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก หมู่ที่ 4 กรรมการ 

2.  นายประสิทธิ์ เอ่ียมเทศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก หมู่ที่ 6 กรรมการ 

3.  นายนเรตร์  ทับทิมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก หมู่ที่  4 กรรมการ 

4.  นายสายัณห์  สีสังข์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

5.  นายปรีชา  สีเล้ียง ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

6.  นางประเทือง   น้อยภาษี ผู้แทนหน่วยงาน  (ผอ. รพ.สต.บางจาก)  กรรมการ 

7.  นางสาวยุพิน  ทับสี ผู้แทนหน่วยงาน (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) กรรมการ 

8.  นางสาวธัญพร  รัตนกุสุมภ์ หัวหน้าส่วนการบริหาร (ปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบางจาก) 

กรรมการ 

9.  นางแน่งน้อย  ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ผอ.ร.ร.วัดทองนพคุณ) กรรมการ 

10. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์เกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์ ร.ร.วัดทองนพคุณ) กรรมการ 

11. นางวารุณี  โตทรัพย์            หัวหน้าส่วนการบริหาร  (หัวหน้าสํานักปลัด) กรรมการ 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

   ๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี   

   ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ขั้นตอนที่  2  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก                

ได้กําหนดการแบ่งข้ันตอน  เพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจากดังนี้ 

   2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม

ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ                

ที่จะติดตามว่า มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซ่ึงดูได้จาก

การกําหนดตัวชี้วัด : KPI)  ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ

ติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการ

คืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซ่ึงการศึกษาดังกล่าว

อาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน

จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ

ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาทีเ่ก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง

เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเปน็แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรงุเครื่องมือ 

    2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดําเนินการตาม

วัตถุประสงค์และข้ันตอนที่ได้กําหนดไว้ ซ่ึงส่ิงสําคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น                

แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้อง

ติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ําตามที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ี                

กําหนดไว้   แต่ละโครงการตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ                

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น  

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย

รายงานตามแบบที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการ              

หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก    

    2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน

ผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล                

บางจาก ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจากโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

    2.7 การวินิจฉัยส่ังการการนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 

หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจากหรือ

ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในสํานัก กอง งานต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ

เหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 



 2.8 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล                

บางจาก  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ

ดังนี้ 

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                        

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 

 2) หนัง สือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่  มท  0810.3/2931 ลงวันที่                

15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 /ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน                

พ.ศ. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่                

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทํา “คู่มือ  การติดตามและประเมินผล

การจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

  ขั้นตอน 3  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล       

บางจาก ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด                

โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล       

บางจาก  ดําเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง

และวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผน

ดําเนินงานจนส้ินสุดโครงการฯ 

3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล                

บางจาก  ดําเนินการจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก                

ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

 



 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

                 ขั้นตอนที่  5  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                         ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

    

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

         

          

ขั้นตอนการดําเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

    ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน             

สิบห้า วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล      

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้                   

ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบ

สังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้จัดทํา “คู่มือการติดตามและประเมินผลการ

จัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  

 แบบที่ ๑ แบบการกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

4.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม               

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ                

ดําเนินงานของตําบลบางจากในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้  

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แบบประเมินคุณภาพ

ของแผนพัฒนา 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของตําบลบางจากภาพรวม

      4.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ  

กําหนดให้ผู้รบัผิดชอบโครงการเป็นผู้รบัผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการ โดย

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทํางานกําหนดแบบและวิธีการ

ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปญัหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง

ดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 

แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  6.1 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ

การดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย                

อย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  6.2 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  6.3 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ      

สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ

ข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

   6.4 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและ

รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน

ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6.5 การวินิจฉัย ส่ังการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจากสามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล                

ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากน้ียังสามารถ

กําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  

  6.6 ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลบางจากแต่ละคน แต่ละ

สํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้

เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจากเกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  6.7 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบางจาก 

 ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจํา ย่อมทําให้ทราบปัญหาและ         

ความต้องการท่ีแท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถทําได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุง

แก้ไขแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากข้ึน สามารถทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ              

เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถ              

เป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

       แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอ่ผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร               

ส่วนตําบลบางจาก 

คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 คร้ัง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1 เพศ     

  (1) ชาย  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 34 

  (2) หญิง    หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 64 

2 อายุ     

(1) ต่ํากว่า 20 ปี  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 0 

  (2) 20 – 30 ปี    หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 0 

  (3) 31 – 40 ปี   หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 9 

  (4) 41 – 50 ปี  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 30 

  (5) 51 – 60 ปี  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 22 

  (6) มากกว่า 60 ปี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 39 

3 การศึกษา     

  (1) ประถมศึกษา  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 61 

  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 14 

  (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 24 

  (4) ปริญญาตรี  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 1 

4 อาชีพหลัก       

  (1) รับราชการ   หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 0 

  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 4 

  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 12 

  (4) รับจ้าง  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 0 

  (5) นักเรียนนักศกึษา  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 20 

  (6) เกษตรกร หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 64 

  (7) อื่น ๆ  หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  8 0 

รวม 100 

          



   3.2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

       1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.75 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.20 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.76 
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.42 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม 7.86 
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.20 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 8.31 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.78 

ภาพรวม 8.54 

       ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 

    1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.34 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.21 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.90 

4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.88 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม 8.31 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.33 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 8.75 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.33 

ภาพรวม 8.38 

 

 

 

 

   



 ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และ การสรา้งรายได ้

   1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.90 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.06 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.69 

4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.82 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม 8.47 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.58 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 8.05 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.71 

ภาพรวม 8.66 

     

              

   ยุทธศาสตร์   ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.38 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.38 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 

4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.24 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม 8.80 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.21 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 8.80 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.21 

ภาพรวม 8.85 

 

 

 

 

      



ยุทธศาสตร์  ที่  5  การพัฒนาด้านสังคม                                                    

     1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.22 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.18 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.2 
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.44 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม 8.59 
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.77 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 9.21 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.22 

ภาพรวม 8.85 

 

  ยุทธศาสตร์  ที่  6  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.02 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.02 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.99 

4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.98 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม 9.00 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.99 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 9.00 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 

ภาพรวม 9.00 

 

 

 

 

     



 ยุทธศาสตร์  ที่  7  การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

     1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.94 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.97 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.93 
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.93 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม 8.92 
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.95 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 8.94 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.96 

ภาพรวม 8.94 

    ยุทธศาสตร์  ที่  8  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10  คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.04 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.07 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.12 

4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.40 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการกิจกรรม 8.10 

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.81 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น 8.10 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.36 

ภาพรวม 8.50 



                4.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน  

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 19 72 9 

2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 19 63 18 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 19 81 0 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 19 54 27 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 18 81 1 

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 10 81 9 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 

ประชาชนในท้องถิ่น 28 63 9 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 19 72 9 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 19 81 0 

 ภาพรวม 18.89 72.00 9.11 

 

  4.3  แผนการดําเนินงาน 
            ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565)  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  ประจําปีงบประมาณ  2563  และจํานวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบติั 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88 9 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 20 1 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการสร้างรายได้ 9 0 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 6 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                                        10 8 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  11 3 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ   

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

23 13 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
5 0 

รวม 180 40 

1.2  การวัดผลในเชิงคุณภาพ                                                                                                           



               การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  เครื่องมือที่ใช้ คือแบบ

สํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการ

ประเมินความพึงพอใจ  ทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลใน

ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของตําบลบางจากภาพรวม 

 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ 

คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อย         ปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

     1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก                                                                               

     2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ธันวาคม   2563     

 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2563 

     3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร ์

ที่ปรากฏอยู่ 

ในแผน 

ที่ปรากฏใน

ข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88 9 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 20 1 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการสร้างรายได้ 9 7 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 10 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                                        10              10 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  11 6 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจดัการ และการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง 

23 20 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

5 4 

180 67 รวม 

      

 

 



1.3 ความสําเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) 

            องค์การบริหารส่วนตําบลบางจากมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ รวม 67 โครงการ จํานวนเงิน 10,670,792 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

จํานวน 40 โครงการ จํานวนเงิน   9,316,516 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์   ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

โครงการที่

ดําเนินการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

9  2,284,400 9 2,279,600 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ํา 

1 116,000 1 96,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ  และการสร้างรายได ้

7 35,000 0 0 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

10 1,346,492 6 719,050 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม                                   

10 5,317,900 8 5,317,900 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข  

6 310,000 3 37,276 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    

การบริหารจัดการ และการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง 

20 1,241,000 13 866,690 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

4 20,000 0 0 

รวม 67 10,670,792 40      9,316,516  

 



ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก  อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี 

ที่ โครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
 งบประมาณ  

ที่ตั้งไว้  

 ดําเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว  
ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

      1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายเลียบคลองเหมือง  หมู่ที่ 6 

บ้านหัวเวียง 

กองช่าง  - - 482,000 481,000 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้าน      รองบุญ

ลือ บุญมีถึงบ้านนายแดง หมู่ที่ 6 

กองช่าง  - - 154,000 153,900 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน 

นางผุด  สีสังข ์หมู่ที่ 1 

กองช่าง  - - 73,000 72,900 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง 

ระบายน้ํา จากศาลาทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนายธงชัย หมู่ที่ 3 

กองช่าง  - - 484,000 483,500 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 

ผู้ใหญ่ชิน หมู่ที่ 2 

กองช่าง  - - 39,700 39,700 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 

บ้านนายอํานวย  ปานพ่วง 

 

 

 

 

กองช่าง  - - 46,700 46,600 



ที ่ โครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
 งบประมาณ  

ที่ตั้งไว้  

 ดําเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว  
ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 

7.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายคลองเหมือง-คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 
กองช่าง 

 - - 420,000 419,000 

8.  โครงการก่อสร้าง  คสล.สายบ้านยายส่วนถึงสะพานไม้ 

บ้านยายเครือ  หมู่ที่  4  
กองช่าง 

 - - 126,000 126,000 

      ๑.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน            

9.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2 กองช่าง  - - 459,000 457,000 

รวม 9 - - 2,284,400 2,279,600 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 

      แผนงานการเกษตร 

1.  โครงการกําจัดวัชพืชคลองยายเที่ยงและคลองบางจาก 

หมู่ที่  4   

กองช่าง  - - 116,000 96,000 

รวม 1 - - 116,000 96,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ  

ที่ตั้งไว้ 

 ดําเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว  
ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได ้

     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

1 โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัว 

สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในตําบล สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

5 โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

6 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความรุนแรงในครอบครัว สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบางจาก สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

รวม 0 0 7 35,000 0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
 งบประมาณ  

ที่ตั้งไว้  

 ดําเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว  
ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา สํานักงานปลัด - - 10,000 0 

2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สํานักงานปลัด - - 100,000 0 

3 อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจําป ี 

พ.ศ.2563 

สํานักงานปลัด - - 15,000 0 

4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักงานปลัด - - 50,000 0 

 แผนงานการศึกษา   

5 โครงการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อบต.บางจาก 

สํานักงานปลัด  - - 10,000 2,300 

6 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สํานักงานปลัด  - - 100,000 83,930 

7 โครงการสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสานสัมพันธ ์               

บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจาก 

สํานักงานปลัด  - - 30,000 30,000 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา สํานักงานปลัด  - - 204,900 169,820 

9 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทองนพคุณฯ สํานักงานปลัด  - - 520,000 433,000 

10 อาหารเสริมนม สํานักงานปลัด  - - 306,592 233,146.26 

รวม 6 - 4 1,346,492 719,050 

 
 
 
 



ที ่ โครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
 งบประมาณ  

ที่ตั้งไว้  

 ดําเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว  
ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                                                    
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์

1 โครงการสงเคราะห์ผูสู้งวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

2 โครงการอบรมทักษะอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สํานักงานปลัด - - 5,000 0 

   แผนงานงบกลาง                                      

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สํานักงานปลัด  - - 100,000 76,637 

4 เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ สํานักงานปลัด  - - 3,849,600 3295300 

5 เบี้ยยังชีพคนพิการ สํานักงานปลัด  - - 528,000 417600 

6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ สํานักงานปลัด  - - 72,000 42000 

7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สํานักงานปลัด  - - 140,000 140,000 

8 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระตําบล สํานักงานปลัด  - - 40,000 40,000 

9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สํานักงานปลัด  - - 5,000 3,267 

10 เงินสํารองจ่าย สํานักงานปลัด  - - 573,300 573,300 

รวม 8  2 5,317,900 5,317,900 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
 งบประมาณ  

ที่ตั้งไว้  

 ดําเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว  
ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
     แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า สํานักงานปลัด  - - 50,000 31,130 

2 โครงการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุข สํานักงานปลัด - -  160,000 0 

3 โครงการพ่นหมอกควันกําจัดลูกน้ํายุงลายตําบลบางจาก สํานักงานปลัด - -  50,000 0 

4 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนฯ สํานักงานปลัด  20,000 2,436 

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 

ในชุมชน 

สํานักงานปลัด - -  10,000 0 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส

โคโลนา  2019 (COVID-19)  การจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน

ตนเอง 

สํานักงานปลัด  - - 20000 3,710 

รวม 3 0 3 310,000 37,276 
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 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

สํานักงานปลัด  - - 50,000 178,000 

2.  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี 

สํานักงานปลัด  - - 50,000 16,000 

3.  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 

สํานักงานปลัด  - - 50,000 23,300 

4.  โครงการเทิดทูนสถาบัน สํานักงานปลัด  - - 70,000 25,500 

5.  โครงการประชาคมหมู่บ้าน 1-8 และประชาคมตําบล 

บางจาก 

สํานักงานปลัด - -  5,000 0 

6.  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

อบต.และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สํานักงานปลัด - -  300,000 0 

7.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ส่วนตําบลและลูกจ้าง ประจําป ี2563 

สํานักงานปลัด - -  10,000 0 

8.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 

พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง อบต.บางจาก 

 

 

 

สํานักงานปลัด  - - 5,000 4,500 
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9.  โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารสําหรับประชาชน สํานักงานปลัด - -  5,000 0 

10. โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารสําหรับผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

สํานักงานปลัด - -  5,000 0 

11. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึพมิพ์ สํานักงานปลัด  - - 8,000 8,000 

12. โครงการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอํานวย 

ความสะดวกของประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ

อําเภอเมืองเพชรบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สํานักงานปลัด  - - 11,000 11,000 

13. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด  24,000 บีทียู  จํานวน  

3  เครื่องๆละ 3,2400  บาท 

สํานักงานปลัด  - - 100,000 97,200 

14. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสํานักงาน  อบต.บางจาก สํานักงานปลัด  - - 236,000 236,000 

15. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  - - 50,000 25,000 

16. โครงการให้บริการประชาชนในการชําระภาษี กองคลัง - -  5,000 0 

17. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล สํานักงานปลัด  - - 23,900 23,900 

18. จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สํานักงานปลัด - -  38,800 0 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน 
 งบประมาณ  

ที่ตั้งไว้  

 ดําเนินการ

เบิกจ่ายแล้ว  
ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน       

19. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทําหน้าที่ยาม สํานักงานปลัด  - - 115000  

(โอนเพิ่ม 300) 

115,290 

20. โครงการฝึกอบรมชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  อบต บางจาก 

สํานักงานปลัด  - - 103,000 103,000 

รวม 13 - 7 1,241,000 866,690 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   

 แผนงานการเกษตร   

1 โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานปลัด - -  5,000 0 
2 โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานปลัด - -  5,000 0 
3 โครงการรักษน์้ํา รักปา่ รักแผ่นดิน สํานักงานปลัด - -  5,000 0 
4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและนโยบายของรัฐบาลที่

เกี่ยวข้อง 

สํานักงานปลัด - -  5,000 0 

รวม 0 0 4 20,000 0 
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