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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด    
ที่ 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 
13 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
คร้ังภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 
(ตุลาคม 2560 ถึง  มีนาคม 2561) เพ่ือรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
โดยหวังเป็นอย่ายิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก และเพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม 
และประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
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ส่วนที ่1  บทนำ 
------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี ่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื ่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางขันแตกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางขันแตกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนทีแ่วดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดของการบริหารงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกจะนำผล
การประเมินจุดแข็งไปดำเนินการกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และขยายโครงการ งานต่าง ๆ เพ่ือ
การเสริมสร้างและพัฒนาจุดแข็ง และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ก็จะดำเนินการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ตั ้งรับ
เพื่อลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกจึงใช้
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิผลการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นน้ันดำเนินไปอย่างเข้มแข็ง มีความยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแลว้ว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่
ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ   
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับที ่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 
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  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 

  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็น
การกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากน้ันศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันสร้างเคร่ืองมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เก่ียวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็
ได ้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่ง
จะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธ ีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การต ิ ดตามและประ เม ิ นผลแผนพ ัฒนาท ้ องถ ิ ่ น ได ้ แก ่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)   แบบ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลกา รต ิ ดต ามและ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนทราบในท ี ่ เป ิด เผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต ้ อ งป ิ ดประกาศ ไ ว ้ เ ป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แตกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขันแตกอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกคร้ัง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
ขันแตก 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอ ยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที ่ผ ่านมา โครงการที ่ต ่อเนื ่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
รวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แตกกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
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  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธ ีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เคร่ืองมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู ้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แตกกำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตกใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขันแตกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที ่นี ่หมายถึง การสำรวจเพื ่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น
หลักฐาน 
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  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รบัความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เน้ือหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
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ส่วนที ่2  ยทุธศาสตร์  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  จดุมุง่หมาย  และแนวทางการพฒันา 
---------------- 

   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 
2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมทุรสงคราม  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  และแผนชุมชนตำบลบางขันแตก โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

       1.1)  ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย 

        ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะการกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   

     ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

     ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการ 
        ท่องเที่ยว 

     ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

        อย่างยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี

 

       1.2)  พนัธกจิ ประกอบดว้ย 

        พันธกิจที่ 1 มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้คล้องกับยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนา 

         ระบบการบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการรวมถึงการคมนาคมขนส่งให้ 
         ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

        พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา   
           ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น และอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
           ประชาชน 

        พันธกิจที่ 3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา 

           ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           อย่างประหยัดและคุ้มค่าสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง 
           ยั่งยืน 

        พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
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      1.3)  จดุมุง่หมาย ประกอบดว้ย 

       ค่าเปา้หมายที ่1 ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

       ค่าเปา้หมายที ่2 ประชาชนสุขภาพดี มีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

        ค่าเปา้หมายที ่3 ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

        ค่าเปา้หมายที ่4 ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเ้พียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
        ค่าเปา้หมายที ่5 มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 

        ค่าเปา้หมายที ่6 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

       1.4)  แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย  

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. พัฒนาระบบการขนส่งและโลจสิติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการการก่อสร้าง 
    ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ำ 
3. จัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม 

4. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่2   
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์      
    เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ป้องกัน แก้ไข  ความคุมโรคติดต่อและโรคไมต่ิดต่อ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วมทางการศึกษา  ปลูกฝังค่านยิมหลัก 12 ประการ 
    การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดกิารให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ 
     ผู้ด้อยโอกาสและผูต้ิดเชื้อเอดส ์

4. พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้มีความเขม้แข็งตามหลักปรัชญา   
    เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน 

6. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบำรุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมคิุม้กัน  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. การบริหารจดัการ  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย 

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟ้ืนฟู 

    ผู้ติดยาเสพติด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม  การลงทุน  
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
    และปลูกจิตสำนึกให้รักถ่ินกำเนิด 

2. ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กรชุมชน เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ   
    เกษตรกรรมการประมงและการลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการ เพ่ือการ 
    สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมทกัษะความรู้  
    เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจำหน่ายผลิตภณัฑ์สนิค้าเกษตรรวมทั้ง 
    ผลิตภณัฑ์แปรรูปให้มีคณุภาพได้มาตรฐานมีมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถขยาย 

    เครือข่ายทางการตลาด  สรา้งรายได้ให้แก่เกษตรกร 

4. สรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหารการเกษตร 

    และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยทุธศาสตรท์ี ่5   
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2. บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 

3. เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำลำคลอง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6   
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี
 

1. เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ 

    ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

4. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

5. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาหน่วยงาน 

    และบุคลากรทุกรูปแบบ 

6. การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน, การจดัหาวัสดุและการบำรุงรักษา  

    อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้, การพัฒนาระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

7. การบริหารงานโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 

       

 1.5) วสิยัทัศน ์  

   “โครงสร้างพ้ืนฐานและการศึกษาดีพร้อม  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน พลิกฟ้ืนอาชีพ เร่งรีบเร่ืองสุขภาพ” 

       

 1.6) นโยบายของผู้บรหิารองค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

๑. ดา้นการเมอืงการบรหิาร  

1)  ประสานแผนการทำงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

2)  สนับสนุนให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลบางขันแตก 

3)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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4)  ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรซึ่งได้แก่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่องาน สามารถตอบสนอง
ต่อองค์กรต่อสังคมและชาวตำบลบางขันแตก 

5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่ง
หน้าที ่

6)  ให้ความเป็นธรรม โปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบแก่ข้าราชการทุกระดับ 

๒. ด้านการส่งเสริมอาชีพของราษฎร  

1)  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2)  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

3)  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความรู้เพิ่มทักษะเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต    

   ๓. ดา้นสาธารณสุข กีฬาและนนัทนาการ 

1)  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

2)  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านสุขภาพ  

3)  ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพ้ืนที่  
4)  สนับสนุนสถานีอนามัยตำบลบางขันแตกและอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือ

ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออื่นๆในพ้ืนที่  
5)  สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
6)  ส่งเสริมการพัฒนากีฬาแก่เยาวชนและประชาชน  

   ๔. ดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

1)  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  

๒)  สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพื้นที่  
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔)  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและทำนุ
บำรุงศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญอย่างต่อเน่ือง 

   ๕. ดา้นการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม  

๑)  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
๒)  สร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน 

๓)  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
๔)  บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ  

   ๖. ดา้นการพฒันาสังคมและคุณภาพชวีติ 

            ๑)  จัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

            2)  จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  เพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 

            3)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งตำรวจชุมชนตำบลบางขันแตก เพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่าย
ปกครองในการสอดส่องดูแล  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ 
            4)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางขันแตก เพ่ือให้บริการและให้ความรู้ใน
การดำเนินชีวิตที่เก่ียวข้องและจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ  
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  ๗. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

             ๑)  ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งขยายไหล่ทางถนนในหมู่บ้านหลายสาย 

เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก  

             ๒)  ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทาง  ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต 

             ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นท่ี 

 

2. การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมือ ง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ประเด็นการประเมนิ ม ี

การ
ดำเนนิงาน 

ไม่ม ี

การ
ดำเนนิงาน 

สว่นที ่1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

สว่นที ่2 การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนที ่3  ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล 
----------------- 

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางขันแตก เป็นดังน้ี  

1) พบว่าในประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที ่เกิดขึ ้นต่อการพัฒนาท้องถิ ่น  จากการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ น้ัน ได้คะแนน 0 จากคะแนนเต็ม 3  

 เนื่องจาก ไม่มีการนำข้อมูลเกี่ยวกับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะมาใช้วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของ
การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการ
วิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในคร้ังถัดไป  
   
 
 
 
 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20 20 

2. การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศักยภาพ 20 17 

3. ยทุธศาสตร ์60 ประกอบดว้ย 60 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) (5) 
   3.5 กลยุทธ ์ (5) (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
   3.8 แผนงาน (5) (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 

รวม 100 97 
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การให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิ่นขององค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

 
ประเดน็พจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด ้
ความเหน็

คณะกรรมการ 
1.ขอ้มลูสภาพทัว่ไป
และขอ้มลูพืน้ฐาน
ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(20) 
(3) 

(20) 
3 

 
- 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี ่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 - 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 - 

1.4 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 - 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 2 - 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 2 - 

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภเูขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 - 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 -  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 3 - 

2.การวเิคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศกัยภาพ 

1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
และ Thailand 4.0 

(20) 
(5) 

(17) 
5 
 

- 

2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที ่เกิดขึ ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) 0 ประสานงานในสว่นที่
เกี่ยวขอ้งเพือ่นำขอ้มลู

มาประกอบการ
วิเคราะหก์ารจดัทำ

แผน 
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ประเดน็พจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ความเหน็
คณะกรรมการ 

 3 . การว ิเคราะห์ทางส ังคม เช่น ด ้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นต้น 

(3) 3 - 

4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 3 - 

5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 - 

6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

(3) 3 - 

3.ยทุธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(๖0) 
(10) 

(๖0) 
10 

 
- 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10) 10 - 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10) 10 - 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถ ึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 5 - 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 - 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 - 
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ประเดน็พจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ความเหน็
คณะกรรมการ 

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื ่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 - 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดม ุ ่งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหร ือแผนงานที ่ เก ิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 - 

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาอำเภอ 

(5) 5 - 
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2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ ผลการให้คะแนนโครงการ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางขันแตก เป็นดังน้ี  

 
 

 

 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 50 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (5) 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (4) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) (3) 
   5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4) 
   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4) 
   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) (4) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 

รวมคะแนน 100 84 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็พจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

ความคดิเหน็
คณะกรรมการ 

1.การสรปุสถานการณ ์
การพฒันา 
 
 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 
 
 
 

 

9 
 
 
 
 

 

- 

2. การประเมนิผลการนำ 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ไป
ปฏบิตัใินเชิงปรมิาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ี
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหรส่ามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9 - 

3. การประเมนิผลการ
นำ แผนพฒันาทอ้งถิน่
ไปปฏบิตัใินเชงิคณุภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุครุภณัฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 8 - 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 
 
 

10 8 - 
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ประเดน็พจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

ความคดิเหน็
คณะกรรมการ 

5.โครงการพฒันา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

54 
5 

 
- 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตผุล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 - 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความชัด 
เ จ น นำ ไ ป สู่ ก า ร 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 4 - 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 

โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4 - 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่ เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการ 
พัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพัฒนา 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเตม็ด้วยวิทยาการ ความคดิ 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 4 - 
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ประเดน็พจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

ความคดิเหน็
คณะกรรมการ 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 - 

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหา ความยากจนหรือ
การ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะใหท้้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5) 4 - 

5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการ จัดทำโครงการไดแ้ก่ (1) ความประหยัด 
(Economy)  
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) 4 - 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 
 
 
 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่า
หรือไมต่่ำกว่าร้อยละหา้ของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 4 - 

5.11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดรั้บ 
 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดรั้บ) 

(5) 
 
 
 
 

 

4 - 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถงึ (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนนิงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 - 

รวมคะแนนทัง้หมด 100 84  
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3. การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะในปีงบประมาณ 
2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้นำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562)   

 

สรปุโครงการ/กจิกรรมตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
ที่นำมาบรรจุไวใ้นขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ย ป ีพ.ศ. 2562 

 

 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

จำนวนโครงการ/กจิกรรม 
ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

จำนวนโครงการ/กจิกรรม 
ทีบ่รรจไุวใ้นขอ้บญัญตัิ 

จำนวนโครงการ/กจิกรรม 
ทีด่ำเนนิการตามขอ้บญัญตั ิ 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัง้ไว้ (บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่เบกิจา่ย (บาท) 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

24 20,262,000 20 10,102,582 2 394,632 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

81 26,040,016 34 22,273,250 
 

22 20,217,956 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม การรักษา ความสงบเรียบร้อย 

15 1,575,000 6 470,000 
 

2 64,340 

   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน  
พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

9 660,000 5 210,000 1 25,205 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

10 7,850,000 9 3,496,000  4 696,605 

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี

54 14,870,000 22 2,994,000 6 410,108 

รวม 193 71,257,026 99 39,545,832 37 21,808,846 

- จา่ยขาดเงนิสะสม จำนวน  1 โครงการ  ดงันี ้ 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ภายในอบต.บางขันแตก (หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 

10, และหมู่ที่ 12) จำนวนเงิน 441,000.- บาท 
- ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ (เงนิอดุหนนุเฉพาะกจิ) จำนวน  3 โครงการ  ดงันี ้
 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สสถ.19-
005) สายบ้านบางช้างตาย หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ บ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4  จำนวนเงิน 2,593,000.- บาท  
 2. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบางช้างตาย, หมู่ที่ 11 บ้าน
คลองเก่า จำนวนเงิน 871,000.- บาท 

 3. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลวัดนางพิมพ์ หมู่ที่ 3 บ้านนางพิมพ์ จำนวนเงิน 733,000.- บาท 
- ร้อยละความสำเร็จเชิงปริมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

1.ร้อยละโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ = 
99 × 100

193
 = 51.30 

2.ร้อยละโครงการที่ดำเนินงานตามข้อบัญญัติ = 
37 × 100

99
 = 37.37 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

19 19,340,000 24 20,262,000 44 36,435,000 42 37,781,100 33 20,262,000 162 134,080,100

81 25,969,016 81 26,040,016 81 26,111,016 81 26,182,016 81 26,253,016 405 130,555,080

15 1,575,000 15 1,575,000 15 1,575,000 15 1,575,000 15 1,575,000 75 7,875,000

9 660,000 9 660,000 9 660,000 9 660,000 9 660,000 45 3,300,000

9 7,650,000 10 7,850,000 12 26,270,000 13 23,400,000 8 7,650,000 52 72,820,000

52 14,520,000 54 14,870,000 52 14,520,000 52 14,520,000 52 14,520,000 262 72,950,000

185 69,714,016 193 71,257,016 213 105,571,016 212 104,118,116 198 70,920,016 1,001 421,580,180

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวม
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน

รวม

รวมท้ังส้ิน

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนำยน 2562  ท้ังน้ี  ได้ก ำหนดโครงกำรท่ีจะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) ดังน้ี
จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมย่ำงย่ังยืน

รวม
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี

รวม

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำด้ำนจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษำควำมสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม

รวม
ยุทธ์ศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำและส่งเสริมเกษตรกรรม 
กำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว

รวม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ หมำยเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
(บำท) (บำท)

1 โครงกำรปรับปรุงเสียงตำมสำยในพ้ืนท่ีต ำบลบำงขันแตก 325,900           321,432         P

2 โครงกำรจ้ำงเหมำซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะต ำบลบำงขันแตก 80,000 73,200           P

3 โครงกำรเดินสำยเมนไฟฟ้ำ หมู่ท่ี 4 3,000                                  -   P

4 โครงกำรติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำ/กิจกำรประปำ 4,622                                  -   P

5 โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงไฟฟ้ำ/ระบบประปำ อบต .บำงขันแตก 19,710             -                 P

6 โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล้กบ้ำนคลองบ่อ 36,350 -                 P

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ พ่ึงอ่ิม)  หมู่ท่ี 2 322,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยราชพฤกษ์)  หมู่ท่ี 2 468,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนางอาจ สิงหกุล )  หมู่ท่ี 3 591,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยตาไหน)  (11-4-7) หมู่ท่ี 4 562,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

11 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมบริเวณคลองตาฉัน หมู่ท่ี 4 184,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

12 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม ) หมู่
ท่ี 4

983,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

13

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าศาลาประชาคมถึงหน้าบ้านนางสมใจ  
แก้ววิลัย หมู่ท่ี 5

241,000           

-                 

P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

14 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณซอยบ้านห่ิงห้อยท้ายซอย ) หมู่ท่ี 6 310,000           P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

15

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (บริเวณบ้านนางจุฑารัตน์ บ ารุงศรี ) พร้อมสะพานท่อลอดเหล่ียม 
คสล. ขนาด 5.00x6.00 เมตร  หมู่ท่ี 7

1,484,000        

-                 

P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

16 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หลังโรงเรียนท้ายหาด-เช่ือมหมู่ท่ี 1) หมู่ท่ี 9 471,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า บริเวณปากทางเข้าวัดบางขันแตก หมู่ท่ี 9 เช่ือม หมู่ท่ี 8 228,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

18 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณบ้านนายสมศักด์ิ อ่อนวงศ์ )  หมู่ท่ี 10 621,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยาง (บริเวณซอยบ้านบางตีนเป็ด )  หมู่ท่ี 10 493,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 
20 โครงการขยายเขตประปา ม .11 ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 475,000           -                 P ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำฯ ตำมยุทธศำสตร์ท่ีน ำไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ หมำยเหตุ
ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
(บำท) (บำท)

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำฯ ตำมยุทธศำสตร์ท่ีน ำไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

7,433,000       394,632        2 โครงกำร 14 โครงกำร 4โครงกำรรวม  20  โครงกำร/กิจกรรม
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  กำรศึกษำ  ศิลปะ  กำรกีฬำ  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ หมำยเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
(บำท) (บำท)

1 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 30,000             10,886          P

2 โครงกำรเยำวชนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ 30,000             25,250          P

3 โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพครูและคณะกรรมกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดอบต.บำงขันแตก

50,000                               -   P

4 โครงกำรจ้ำงครูสอนนักเรียนเสริมสร้ำงคุณภำพทำงกำรศึกษำโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคำ
รำม

120,000                             -   P

5 โครงกำรจ้ำงวิทยำกรให้ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ 120,000           120,000        P อุดหนุน
6 อุดหนุนงบประมำณค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวรำรำม 1,236,000        1,186,000     P อุดหนุน
7 อุดหนุนงบประมำณค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนำงพิมพ์ 100,000           92,000          P อุดหนุน
8 อุดหนุนงบประมำณค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบำงขันแตก 272,000           270,000        P อุดหนุน
9 อุดหนุนงบประมำณค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคำรำม 342,000           313,600        P อุดหนุน

10 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 100,000           -                P

11 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 520,000           350,000        P

12 โครงกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 54,250             54,250          P อุดหนุน
13 โครงกำรเยำวชนบำงขันแตกอนุรักษ์และสืบสำนดนตรีและนำฎศิลป์ไทย 130,000           130,000        P อุดหนุน
14 โครงกำรจ้ำงวิทยำกรสอนดนตรีนำฎศิลป์และวัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้ำน

 

120,000           120,000        P อุดหนุน
15 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจำกยุงลำย 50,000             -                P

16 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำมพระรำชปณิธำนศำสดรำ
จำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

50,000             32,820          P อุดหนุน

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำฯ ตำมยุทธศำสตร์ท่ีน ำไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  กำรศึกษำ  ศิลปะ  กำรกีฬำ  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ หมำยเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
(บำท) (บำท)

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำฯ ตำมยุทธศำสตร์ท่ีน ำไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562

17 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถ่ินประดิษฐ์ "จ่ัน"ก ำจัดกระรอก 30,000             -                P

18 โครงกำรสืบสำนศิลปะดนตรีไทยและนำฏศิลป์ 30,000             -                P

19 โครงกำรอบรมศีลธรรมและคุณธรรม 20,000             -                P

20 โครงกำรแข่งขันกีฬำ 60,000             -                P โอนลด 60,000

21 โครงกำรแข่งขันกีฬำตะกร้อลอดบ่วง 20,000             20,000          P

22 โครงกำรสอนฟุตบอล (หลักสูตรฟุตบอลข้ันพ้ืนฐำน)‘บำงขันแตกเอฟซี อะคำเดม่ี’ 40,000             11,000          P อุดหนุน
23 โครงกำรแข่งขันกีฬำและกรีฑำนักเรียนเครือข่ำยบำงขันแตกต้ำนภัยยำเสพติด 65,000             65,000          P อุดหนุน
24 โครงกำรจ้ำงวิทยำกรให้ควำมรู้สำระวิชำสุขศึกษำ-พลศึกษำโรงเรียนวัดบำงขันแตก 120,000           -                P โอนลด 120,000

25 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ว่ำวไทย 360,000           -                P

26 โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ 10,000             -                P

27 โครงกำรสืบสำนประเพณีชักพระ ทอดผ้ำป่ำสำมัคคีและแข่งขันเรือพำย 20,000             6,890            P

28 โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ 10,000             -                P

29 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก (สปสช.) 600,000           393,660        P อุดหนุน
30 สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนคนบำงขันแตก 100,000           100,000        P อุดหนุน
31 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 15,000,000      14,506,200   P

32 เบ้ียยังชีพผู้พิกำร 2,260,000        2,334,400     P โอนเพ่ิม 79,200

33 เบ้ียยังชีพส ำหรับผู้ป่วยเอดส์ 84,000             76,000          P

รวม 33  โครงกำร/กิจกรรม 22,153,250     20,217,956   22 โครงกำร 0 โครงกำร 11 โครงกำร
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ หมำยเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
(บำท) (บำท)

1 โครงฝึกอบรมทบทวนควำมรู้และเพ่ิมศักยภำพอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 300,000                                 -   P โอนลด 20,000

2 โครงกำรจัดต้ังจุดตรวจจุดบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล 30,000                                   -   P โอนลด 7,200

3 โครงกำรจัดต้ังจุดตรวจจุดบริกำรประชำชนช่วงเทศกำลปีใหม่ 30,000                28,140           P

4 โครงกำรจัดต้ังจุดตรวจจุดบริกำรประชำชนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 30,000                37,200           P โอนเพ่ิม 7,200

5 โครงกำรฝึกอบรม กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย และระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นในพ้ืนท่ี 
ต ำบลบำงขันแตก

                50,000                    -   P

6 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 30,000                                   -   P

470,000             65,340          2 โครงกำร 0 โครงกำร 4 โครงกำรรวม 6 โครงกำร/กิจกรรม

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำฯ ตำมยุทธศำสตร์ท่ีน ำไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและกำรส่งเสริมเกษตรกรรม กำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ หมำยเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
(บำท) (บำท)

1 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมทักษะกำรฝึกอำชีพ  30,000                25,205           P

2 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 30,000                -                 P

3 โครงกำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช 50,000                -                 P

4 โครงกำรก ำจัดกระรอกในสวนผลไม้ของเกษตรกรต ำบลบำงขันแตก 90,000                -                 P

5 โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรต ำบลบำงขันแตก 10,000                -                 

P

210,000             25,205          1 โครงกำร 0 โครงกำร 4 โครงกำร

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำฯ ตำมยุทธศำสตร์ท่ีน ำไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562

รวม 5  โครงกำร/กิจกรรม
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ยุทธศำสตร์ท่ี 5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ หมำยเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
(บำท) (บำท)

1 โครงกำรปลูกต้นไม้ถวำยแม่ของแผ่นดิน 10,000                10,000           P

2 โครงกำรร่วมแรงร่วมใจ อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 20,000                23,650           P โอนเพ่ิม 10,000

3 โครงกำรบำงขันแตกร่วมใจ ลด คัดแยก ขยะ 20,000                -                 P

4 โครงกำรบำงขันแตกรวมใจภักด์ิรักสำมัคคี ท ำควำมดีถวำยพ่อหลวง(ตัดหญ้ำและลงแขกลงคลอง) 120,000              62,955           P

5 โครงกำรจ้ำงเหมำก ำจัดขยะ 600,000              600,000        P

6 โครงกำรจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 2,400,000           -                 P

7 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เร่ืองกำรก ำจัดน้ ำเสียของสถำนประกอบกำร 6,000                  -                 P

8 โครงกำรคืนชีวิตและอนุรักษ์สัตว์น้ ำสร้ำงสมดุลแก่ธรรมชำติ  200,000              -                 P

3,376,000          696,605        4 โครงกำร 0 โครงกำร 4 โครงกำรรวม 8 โครงกำร/กิจกรรม

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำฯ ตำมยุทธศำสตร์ท่ีน ำไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี
ท่ี โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ งบประมำณ ด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง ยังไม่ได้ หมำยเหตุ

ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร
(บำท) (บำท)

1 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร                20,000                   -   P

2 โครงกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์              100,000         100,000 P

3 โครงกำรประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเท่ียวต ำบลบำงขันแตก                20,000                   -   P

4 โครงกำรเลือกต้ังนำยกและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก              800,000                   -   P โอนลด 782,000

5 โครงกำรอบต.บำงขันแตกเคล่ือนท่ีพบประชำชน                30,000             3,340 P

6 โครงกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรเมืองกำรเลือกต้ัง                20,000                   -   P

7 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ ฝึกอำชีพสร้ำงรำยได้แก่ชุมชน                50,000           24,688 P

8 โครงกำรสร้ำงพลเมืองดี ตำมวิถีประชำธิปไตย                50,000                   -   P

9 โครงกำรอบรมผู้น ำชุมชน ประชำชนในกำรจัดท ำแผน                30,000                   -   P

10 โครงกำรอำสำสมัครปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์                20,000                   -   P

11 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประชำคม และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนภำยใต้หลัก
ธรรมำภิบำล

               15,000           15,000 P

12 โครงกำรจ้ำงเหมำเดินสำยโทรศัพย์และสำย internet                   5,000                   -   P

13 โครงกำรรู้รักษำควำมดี มีจิตสำธำรณะ เอำชนะคอรัปช่ัน                13,000                   -   P โอนลด 13,000

14 โครงกำรเก่ียวกับพระรำชพิธี  เน่ืองในโอกำสมหำมงคล  พระรำชพิธีพระบรมรำชำภิเษก 
 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร

             150,000         136,080 P

15 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรปรับภูมิทัศน์ หน้ำท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก              131,000         131,000 P

1,454,000          410,108       6 โครงกำร  0 โครงกำร 9 โครงกำรรวม  15  โครงกำร/กิจกรรม

กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรพัฒนำฯ ตำมยุทธศำสตร์ท่ีน ำไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ประจ ำปีงบประมำณ 2562
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4. การวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (วนัที ่1 ตลุาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจน้ันเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ชื่อชุมชน 
จำนวนประชากรเปา้หมาย 

ที่ทำแบบประเมนิ 

หมู่ที่  ๑  บ้านบางนางจีน ๑๐ 

หมู่ที่  ๒  บ้านโพงพาง ๑๐ 

หมู่ที่  ๓  บ้านนางพิมพ์ ๑๐ 

หมู่ที่  ๔  บ้านคลองบ่อ ๑๐ 

หมู่ที่  ๕  บ้านคลองจั่น ๑๐ 

หมู่ที่  ๖  บ้านมอบลดั ๑๐ 

หมู่ที่  7  บ้านบางช้างตาย ๑๐ 

หมู่ที่  8  บ้านศาลาพักร้อน ๑๐ 

หมู่ที่  9  บ้านศาลาพักร้อน ๑๐ 

หมู่ที่  10 บ้านบางตีนเป็ด ๑๐ 

หมู่ที่  11 บ้านคลองเก่า ๑๐ 

หมู่ที่  12 บ้านนดัตาว่าย ๑๐ 

รวมประชากรเปา้หมาย 120   คน 
 

 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมนิ   จำนวน   120   คน 

  ๑.๑  เพศ  ชาย   จำนวน   48     คน  

๑.๒  เพศ  หญิง     จำนวน   72     คน   
๒.  อาย ุ

๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี    จำนวน  26  คน   
  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ป ี จำนวน   44 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ - ๖๐  ป ี จำนวน  25 คน  
  ๒.๔  60 ปีขึ้นไป  จำนวน  25 คน   

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  น้อยกว่าปริญญาตรี  จำนวน   90 คน   
  ๓.2  ปริญญาตรี      จำนวน   25 คน    
  ๓.3  สูงกว่าปริญญาตรี     จำนวน   5    คน 

๔.  อาชพี 

   ๔.๑  รับราชการ    จำนวน  15 คน 

๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน  10 คน 

  ๔.๓  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน  20 คน 

  ๔.๔  รับจ้าง/เกษตรกร  จำนวน  70 คน 

  ๔.๕  อื่นๆ   จำนวน   5 คน 
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4.2 ความพึงพอใจตอ่ผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม 

ประเด็น 

 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  62 % 29 % 9 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 63 % 31 % 6 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      62.5% 28 % 9.5 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 62 % 27 % 11 

5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 59.8 %  31.2 % 9 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 61.5 % 27 % 11.5 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 65.7 %  26.8 % 7.5 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 65.2 %  28.8 % 6 

ภาพรวม 62.71% 28.6% 8.69% 

 

4.3 ผลการดำเนินงานในแตล่ะยทุธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1    การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน      

(1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.51 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.20 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.80 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.30 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.40 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.01 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

ภาพรวม 7.62 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะการกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น    

(1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.80 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.30 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.40 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.82 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 9.01 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.51 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.80 

ภาพรวม 8.72 

 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3    การพฒันาดา้นจดัระเบียบชมุชน/สงัคม การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย   

(1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.55 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.36 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.89 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.30 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.20 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.50 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.20 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

ภาพรวม 7.69 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4    การพฒันาและการส่งเสรมิเกษตรกรรม การลงทนุ พาณชิยกรรม และการทอ่งเทีย่ว  

(1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.20 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.05 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.40 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.45 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.20 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.25 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

ภาพรวม 7.70 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   การพฒันาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

(1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.80 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.48 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.52 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.23 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.65 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.75 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.99 

ภาพรวม 7.68 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาดา้นการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ี   
 (1)  ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน ) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.7 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.5 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.2 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.6 

5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.6 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.7 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.20 

 

ผลการดำเนนิงานในแตล่ะยทุธศาสตร์ 
 

 
 

7.62

8.72

7.697.7

7.68

8.2

ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ที ่3
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์ที ่6
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ส่วนที ่4 สรปุผลและขอ้เสนอแนะ 
------- 

1. สรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกประจำปี  
งบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานตาม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี 

1) ผลการดำเนนิงานในยทุธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการ จำนวน  20 โครงการ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  2 โครงการ 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  14 โครงการ 

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  4 โครงการ 

ระดบัความสำเรจ็ คิดเปน็รอ้ยละ  10.00 
 

2) ผลการดำเนนิงานในยทุธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี กูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการ จำนวน  33 โครงการ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  22 โครงการ 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  - โครงการ 

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  11 โครงการ 

ระดบัความสำเรจ็ คิดเปน็รอ้ยละ  66.66 
 

3) ผลการดำเนนิงานในยทุธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย  

โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการ จำนวน  6 โครงการ 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  2 โครงการ 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  - โครงการ 

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  4 โครงการ 

ระดบัความสำเรจ็    คิดเปน็รอ้ยละ  33.33 
 

4) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

   โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการ จำนวน  5 โครงการ 

   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  1 โครงการ 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  - โครงการ 

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  4 โครงการ 

ระดบัความสำเรจ็ คิดเปน็รอ้ยละ  20.00 
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5) ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการ จำนวน  8 โครงการ 

   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  4 โครงการ 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  - โครงการ 

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  4 โครงการ 

ระดบัความสำเรจ็ คิดเปน็รอ้ยละ   50.00 

6)  ผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที ่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

   โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการ จำนวน  15 โครงการ 

   โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  6 โครงการ 

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  - โครงการ 

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  9 โครงการ 

ระดบัความสำเรจ็ คิดเปน็รอ้ยละ   40.00 

 

สถิตริวมระดบัความสำเรจ็ของโครงการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

78.26

73.52

66.66

20

55.55

63.63

ระดับความส าเรจ็

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ยุทธศาสตร์ท่ี 6
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2.  ขอ้เสนอแนะ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังน้ี 

1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณ และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

2) การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริง  ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั ้งไว้  และให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการ
ดำเนินการจริง 

3) ควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

4) จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่า มีทรัพยากรที่จำกัด
ทางด้านงบประมาณ  

5) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ควรชี้แจงทำความเข้าใจเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะ
สามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพ
ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน 

6) การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เพิ่มมาตรการการใช้เทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารข้อมูลทางราชการได้มากขึ้น และเพิ่มมาตรการอื่นเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้มากขึ้น เช่น การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ 
 

 

 

********************************** 
 


