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การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสพุรรณบุร ี

***************************** 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว่า ในการด าเนินงาน             
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน             
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

/(๓) หน่วยงาน… 
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  (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการ
ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความสมควร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม            
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนต าบล                  
บางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ                      
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยโดยทั่วกันในล าดับต่อไป  

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
“ เกษตรกรรมก้าวไกล  การศึกษาเป็นเลิศ  ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 

ข. พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า มีดังนี้ 
1. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  

ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง 
2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต. และระบบการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงเพียงพอ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลัง โดยการปรับปรุง กระบวนการบริหารการเงิน  การคลัง 

วิธีการจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนด 
4.  การพัฒนาให้เกิดความเป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งทางด้านกายภาพ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม         

ด้านการเมืองการปกครองการบริหาร  ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ แบบธรรมมาภิบาล  
๖.  ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
ค.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
3. ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม 
4. ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 

/5. ด าเนินการ... 



3 
 

5. ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ตลอดจนมีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ ตลอดจนปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และและประชาชน 
7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย 
10. เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของบุคลากรของ อบต. อย่างต่อเนื่อง 
11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและ

จ าหน่าย 
    แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในภาคการผลิตอย่างมีคุณภาพ 
    แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางท่ี 1  บ ารุงรักษา  ปรับปรุง ฟ้ืนฟู ดูแล แม่น้ า ล าคลอง ถนน ที่ว่างเปล่า  

ที่สาธารณะประโยชน์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
    แนวทางท่ี 1  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต 

แนวทางท่ี 2  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริม สนับสนุน การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ 

    แนวทางท่ี 3  เสริมสร้างระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาด 
    แนวทางท่ี 4  เสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี 
    แนวทางท่ี 1  ขยายสถานที่การศึกษา พร้อมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากร ให้เพียงพอกับความต้องการ 
    แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลาม้า ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมกีฬา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
    แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
    แนวทางท่ี 1  การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส  
   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    แนวทางท่ี 1  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งปรับปรุง

สาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่   
/จ. กรอบและ... 
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จ. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 253 บัญญัติว่า ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ ่น                
ได้มีส่วนร่วมด้วย  ทั ้งนี ้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายบัญญัติ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน                    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความสมควร 

การก าหนดระเบียบวิธี  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล แสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ         
อยู่ภายใต้ระยะ และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ 
ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้      

 
/กรอบแนวทาง... 
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กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยน าเสนอ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 /การติดตาม... 

แนวทางการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
หมวด 6  การติดตามและประเมนิแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น 
ใหม้ีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนงานด าเนินงานตามโครงการและแผนงานที่ได้ด าเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

รายงานคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลเสนอต่อผู้บริหารท้องถิน่ 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอรายงานผลการตดิตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้มทั้งประกาศผลการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบในที่เปดิเผยภายในสิบห้าวัน นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็

ดังกล่าวและต้องปดิประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกป ี

เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อใหก้ารบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงมหาดไทยอาจจดัให้มีการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดต้ามความสมควร 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘         
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28, ๒๙ และ 31 และ
ในการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61               (ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 1) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์           
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน              
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

/การติดตาม... 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘         
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28, ๒๙ และ 31 และ
ในการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61               (ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายที่ 2) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

/3. สรุปผล... 
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๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ข้อ 29 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2)  แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 

& Norton 
(3)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System(PPMS))  

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 

Method 
(7)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9)  แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรอืวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หรือ โดยเครื่องมือ… 
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หรือ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 1. แบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นเอง 

- แบบรายงานผลการด าเนินการ (แบบที่ 1 และ 2)  
(ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายที่ 3) 

 2. แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา ((แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 
ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
  3. การติดตามและประเมินด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

 
หรือ การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ(ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 4) มีดังนี ้
- แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
(สามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบก็ได้) 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต เช่น จะท า จะสนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน ตามแนวทาง ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว่า ในการด าเนินงาน             
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน            
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ 

2. พระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยมีหน่วยงานราชการกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

4. นโยบายรัฐบาล 
5. การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEN Community) และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEN Economic Community : AEC) ส่งผลดีต่อการขยายการค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้านต่างๆ  
6. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร อุตสาหกรรม  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ต าบล 
7. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
8. การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล  

ฯลฯ 

http://www.dla.go.th/
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

 ๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        
มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๓.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔.  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

5. ส่งบุคลากรและประชาชน เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ตามอ านาจหน้าที่ 
 ผลจากการพัฒนา 

1. ระบบการบริหาร 
– มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
– ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
– การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 
– มีการแบ่งงาน / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
– มีวัสดุอุปการณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่ครบถ้วนและทันสมัย 

2. ระบบข้อมูล 
– มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

3. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
– ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
– มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 

4. การเงิน/งบประมาณ 
– การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ศักยภาพของชุมชน 
– มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เชน่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ฯลฯ 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
– มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตร 
 

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

/(ตัวอย่าง... 
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(ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 1) 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง            
การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง          
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/     
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 
 /ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

 

(5) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)         
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป กคร องส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น  และ เ ช่ื อ ม โ ย งห ลั กป ระช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น  ที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

/ตัวอย่าง... 
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(ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 2) 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น         
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น          
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ        
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 
 

 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

(5) 
 

 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (2) ยึดคน  
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่ งขั นและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ รายได้สู ง                 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สู ง วั ย อ ย่ า งมี คุณภาพ  (3 )  ก า รลดคว าม เหลื่ อ มล้ า ท า ง สั ง คม                          
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม           
(3) เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการวิ จัยและพัฒนา แล้ วต่อยอด             
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชี วภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 

 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)         
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น          มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์                

(5) 
 

 

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
/(ตัวอย่าง... 
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 (ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายที่ 3) 
(ตัวอย่าง) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
รายงานผลการด าเนินการ 

ส้นสุดวันที่...... เดือน.......................25...... 
 ประมาณการรายรับ รับจริง คงเหลือ หมายเหตุ 

หมวดภาษีอากร 
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1.2 ภาษีบ ารุงท้องที ่
1.3 ภาษีปูาย 
1.4 ภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตสุรา 
2.2 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ

หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 
2.3 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
2.4 ค่าธรรมเนียมก าจัดมูลฝอย 
2.5 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
2.6 ค่าปรับผิดสญัญา 
2.7 ค่าปรับอื่นๆ 

    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

3.1 ดอกเบี้ย 

    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
4.1 ค่าขายแบบแปลน 
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

    

หมวดภาษีจัดสรร 
5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 
5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
5.5 ภาษีสุรา 
5.6 ภาษีสรรพสามิต 
5.7 ค่าภาคหลวงแร่ 
5.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
5.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนติิกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
5.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 

    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
6.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตาม

อ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกท า 

    

     
/(ตัวอย่าง)... 
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(ตัวอย่าง) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
รายงานผลการด าเนินการ 

ส้นสุดวันที่...... เดือน.......................25...... 

หน่วยงาน/โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
ผลการด าเนินการ 

หมายเหต ุ
จ่ายแล้ว คงเหลือ 

ส านักปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 หมวดเงินเดือน 
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก 
1.1.3 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

รวมส านัก............./กอง............     
รวมทั้งส้ิน (ทั้ง 4 กอง)     

 
 
 

/(ตัวอย่าง... 
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(ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายที่ 4) 
 

 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าในภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 3/2 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า       
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
2.  อายุ  (   )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 - 40  ป ี    
 (   )  41 – 60  ป ี    (   )  มากกว่า  60  ป ี  
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เท่ียบเท่า    
 (   )  ปริญญาตร ี             (   )  สูงกว่าปริญญาตร ี  
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
   (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางปลาม้าในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
   ๑. .............................................................................................................................................................................. 
   ๒. .............................................................................................................................................................................. 
   ๓. .............................................................................................................................................................................. 
หมายเหตุ  :  กรุณาส่งคืน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า (ชั้น 2) ส านักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   โทร. 035 – 528614-5 ภายในวันท่ี.......................................... 
จัดท าโดย  ส านักปลัด   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า                                                     
...ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีตอบแบบประเมินความพึงพอใจ...       

/(ตัวอย่าง... 



22 
 

(ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 5) 
 
 

 
 

 

 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า       
ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
1.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญิง 
2.  อายุ  (   )  ต่ ากว่า  25  ปี    (   )  25 - 40  ป ี    
  (   )  41 – 60  ป ี    (   )  มากกว่า  60  ปี  
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เที่ยบเท่า    
  (   )  ปริญญาตรี             (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  
   (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 2... 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา 
ค าอธิบาย  : 1. มีทั้งหมด 7  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ (ประเด็นพัฒนา) 
   2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน 
   3. ให้ผู้ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อ ตั้งแต่ 0 – 10 คะแนน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
  

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่... 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่... 
 



25 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมกีฬา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่... 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน   ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน   ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน   ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน   ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม 90 คะแนน ได้    
 

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
   ๑. .......................................................................................................................... .................................................... 
   ๒. ..................................................................... .........................................................................................................  
   ๓. .......................................................................................................................... .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  กรุณาส่งคืน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า (ชั้น 2) ส านักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   โทร. 035 – 528614-5 ภายในวันท่ี.......................................... 
 
จัดท าโดย  ส านักปลัด   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า                                                     
...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ... 

 
 

/แนวทาง... 
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ผลการด าเนนิงาน 
ตามยุทธศาสตรแ์ละแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 
5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 2 
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 3 
7. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 
8. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 5 
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ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ฉ. การวางแผนงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย            

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม           
การประชาคมหมู่บ้าน การประชาคมต าบล การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่ โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 และข้อ 17 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จะใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความ
ต้องการของงบลงทุน เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562   
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        
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จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได้ ดังนี้ 

  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                       แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   
     การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลติทางการเกษตรการ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการ
บริโภคและจ าหน่าย   

            

1.7  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

1.9  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

2 20,050,000 2 20,050,000 2 20,050,000 2 20,050,000 2 20,050,000 5 100,250,000 

1.10  แผนงาน
การเกษตร 

10 1,350,000 10 1,350,000 10 1,350,000 10 1,350,000 10 1,350,000 50 6,750,000 

รวม 13 21,450,000 13 21,450,000 13 21,450,000 13 21,450,000 13 21,450,000 65 107,250,000 

/2. ยุทธศาสตร์... 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   
     การอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

     2.4  แผนงานสาธารณสุข 11 290,000 11 290,000 11 290,000 11 290,000 11 290,000 55 1,450,000 
     2.10  แผนงานการเกษตร 5 220,000 5 220,000 5 220,000 5 220,000 5 220,000 25 1,100,000 

รวม 16 510,000 16 510,000 16 510,000 16 510,000 16 510,000 80 2,550,000 

 
 
 
 
 
 

/3. ยุทธศาสตร์... 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   
     การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

            

     3.1  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

     3.2  แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

8 1,065,000 8 1,065,000 8 1,065,000 8 1,065,000 8 1,065,000 40 5,325,000 

     3.๓  แผนงานการศึกษา  8 - 15 140,000 17 310,000 17 310,000 17 310,000 74 1,070,000 
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 62 3,405,000 62 3,405,000 63 4,405,000 63 4,405,000 63 4,405,000 313 20,025,000 
     3.6  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - 16 10,400,000 17 11,100,000 19 12,450,000 19 11,600,000 71 45,550,000 

     3.7  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

24 2,325,000 25 2,525,000 26 2,525,000 26 2,525,000 26 2,525,000 127 12,425,000 

     3.12  แผนงานงบกลาง 4 21,400,000 4 21,400,000 4 21,400,000 4 21,400,000 4 21,400,000 20 107,000,000 

รวม 107 28,245,000 131 38,985,000 136 40,855,000 138 42,180,000 138 41,330,000 650 191,645,000 

/4. ยุทธศาสตร์... 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   
     การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา  และการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

            

     4.๓  แผนงานการศึกษา 69 7,840,000 84 9,624,500 97 14,504,500 98 15,504,500 95 15,444,500 443 62,918,000 
     4.๘  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5 800,000 12 130,000 16 1,600,000 15 1,500,000 15 1,500,000 63 5,530,000 

รวม 74 8,640,000 96 9,754,500 113 16,104,500 113 17,004,500 110 16,944,500 506 68,448,000 

 
 
 
 

/5. ยุทธศาสตร์... 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
     การส่งเสริมกีฬาเพื่อให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามารถ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

        

  

  

     5.๘  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 100,000 1 300,000 24 10,600,000 24 10,600,000 24 10,600,000 74 32,200,000 

รวม 1 100,000 1 300,000 24 10,600,000 24 10,600,000 24 10,600,000 74 32,200,000 

 

 

 

 

 

 

/6. ยุทธศาสตร์... 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การน าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบรกิาร 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

            

     6.1  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

65 10,685,000 69 11,555,000 69 10,825,000 69 10,825,000 69 10,825,000 341 54,715,000 

     6.4  แผนงานสาธารณสุข 18 2,205,000 18 2,205,000 18 2,205,000 18 2,205,000 18 2,205,000 90 11,025,000 
     6.6  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

11 3,310,000 24 4,760,000 23 7,210,000 22 8,410,000 22 8,410,000 102 32,100,000 

     6.7  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000 

     6.9  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา     

5 11,500,000 15 81,900,000 22 139,956,000 24 169,784,000 22 134,284,000 88 537,424,000 

     6.12  แผนงานงบกลาง 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 

รวม 103 28,030,000 130  100,750,000 135 160,526,000 136 191,554,000 134 156,054,000 641 636,914,000 

/7. ยุทธศาสตร์... 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบต.
บางปลาม้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
     การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ดีได้
มาตรฐาน          

            

7.9  แผนงาน
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

9 18,479,400 31 96,652,000 51 160,958,000 58 192,440,000 47 148,498,000 149 617,027,400 

รวม 9 18,479,400 31 96,652,000 51 160,958,000 58 192,440,000 47 148,498,000 149 617,027,400 

รวมท้ังสิ้น 323 105,454,400 418 268,401,500 488 411,003,500 498 475,738,500 482 395,386,500 2,165 1,656,034,400 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่อยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 

/แบบ ผ.03… 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได้ ดังนี้ 

                                                                                                          แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 

ที ่ แผนงาน 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(ส านักปลัด) 

15 16,880,000 15 16,880,000 15 17,380,000 15 17,380,000 15 17,380,000 75 85,900,000 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
(กองคลัง) 

9 1,137,500 10 1,142,500 10 252,500 10 252,500 10 252,500 48 3,037,500 

3 แผนงานการศึกษา 12 4,434,000 13 5,552,000 32 15,052,000 32 15,052,000 32 15,052,000 121 55,143,000 
4 แผนงานสาธารณสุข - - 1 15,000 8 7,785,000 7 7,770,000 7 7,770,000 22 23,340,000 
5 แผนงานเคหะและชุมชน 18 12,707,500 35 23,677,500 37 42,627,500 40 44,877,500 40 44,027,500 170 167,917,500 

 รวม 45 35,159,000 74 47,267,000 102 3,097,000 104 5,332,000 104 4,482,000 438 335,337,000 

 
 
 
 
 
 

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจผู้บริหาร

ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยก ว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้ ดังน้ี 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
                                                                                          บัญชสีรุปโครงการพัฒนา        

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   
     การยกระดับคณุภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

            

     3.2  แผนงานรักษา 
ความสงบภายใน 

- - - - 2 800,000 4 1,600,000 4 1,600,000 10 4,000,000 

รวม - - - - 2 800,000 4 1,600,000 4 1,600,000 10 4,000,000 
*หมายเหต ุ

1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตลุาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่อยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  เมื่อวันที่ 15  เมษายน 2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
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จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้ ดังนี้ 
 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 
 
                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  
อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   
     การยกระดับคณุภาพชีวิต
และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

            

     3.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

- - - - 2 42,051 - - - - 2 42,051 

รวม - - - - 2 42,051 - - - - 2 42,051 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่อยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  ฉบับที่ 1 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วั นที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
เพ่ือเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท  ในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนา  ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจน
สถานการณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1  เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 
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จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้ ดังนี้ 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บางปลาม้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การน าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการบริหารและบรกิาร 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

            

     6.6  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - - - 1 200,000 - - - - 1 200,000 

รวม - - - - 1 200,000 - - - - 1 200,000 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บางปลาม้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
     การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ดีได้มาตรฐาน          

            

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

1 1,302,000 - - 4 13,502,000 - - - - 5 14,804,000 

รวม 1 1,302,000 - - 4 13,502,000 - - - - 5 14,804,000 

รวมท้ังสิ้น 1 1,302,000 - - 5 13,702,000 - - - - 6 15,004,000 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่อยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  ฉบับที่ 2 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วั นที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
เพ่ือเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท  ในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนา  ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจน
สถานการณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ฉบับที่ 2 โดยปฏิบัติตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 2  เมื่อวันที่ 30  กรกฎาคม  2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 2 
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จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้ ดังนี้ 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 2 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่อยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บางปลาม้า ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา และ           
การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

            

4.๘  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - 1 100,000 - - 1 100,000 

รวม - - - - - - 1 100,000 - - 1 100,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 1 100,000 - - 1 100,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  ฉบับที่ 3 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วั นที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
เพ่ือเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท  ในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนา  ที่ เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจน
สถานการณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ฉบับที่ 3 โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 3  เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 3 
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จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้ ดังนี้ 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 3 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่อยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บางปลาม้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน          

            

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

- - - - - - - - 1 9,20,000 1 9,20,000 

รวม - - - - - - - - 1 9,200,000 1 9,200,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - 1 9,200,000 1 9,200,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  ฉบับที่ 4 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วั นที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
เพ่ือเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท  ในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนา  ที่ เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจน
สถานการณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 
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จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้ ดังนี้ 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 4 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่อยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บางปลาม้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน          

            

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

- - - - - - 2 4,346,000 1 3,846,000 3 8,192,000 

รวม - - - - - - 2 4,346,000 1 3,846,000 3 8,192,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 2 4,346,000 1 3,846,000 3 8,192,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  ฉบับที่ 5 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วั นที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
เพ่ือเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท  ในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนา  ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจน
สถานการณ์ทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข แผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ฉบับที่ 5 โดยปฏิบัติตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 5  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2564 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 5 
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จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 5 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าได้ ดังนี้ 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ฉบับที่ 5 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่อยู่ให้แบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.บางปลาม้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  
     การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน          

            

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

- - - - 1 1,302,000 - - 3 4,302,000 4 5,604,000 

รวม - - - - 1 1,302,000 - - 3 4,302,000 4 5,604,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - 1 1,302,000 - - 3 4,302,000 4 5,604,000 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยเครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 
1. แบบรายงานผลการด าเนินการ  

(เอกสารแนบท้ายที่ 3) 
2. แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
4. แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผล

การด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
 

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

 
 

http://www.dla.go.th/
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ข้อมูลด้านการคลงั 
 

รายงานแสดงผลการด าเนนิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
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ข้อมูลด้านการคลงั 
 

รายงานการรับจ่ายเงนิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
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2. แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เอกสารแนบท้ายที่ 1) 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
ครั้งที่ 1/2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
วันที่  26  พฤศจกิายน 2562 เวลา 09.30 น. 

ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบและการให้คะแนน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประ เมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว ต่อไปจะน าเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือผู้บริหารด าเนินการต่อไป 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

/แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง       
การไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง          
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/     
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

1 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

1 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 0 

 
 

 /ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2 

 

(5) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)         
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 2 

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป กคร องส่ วน ท้ อ ง ถิ่ น  และ เ ช่ื อ ม โ ย งห ลั กป ระช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10) 10 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

5 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทศัน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

5 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 
 

5 

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100 96 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/การติดตาม… 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(เอกสารแนบท้ายท่ี 2) 
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(เอกสารแนบท้ายที่ 2) 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/แนวทาง... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

10 

2. การประเมินผลการน า
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น          
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

5 

3. การประเมินผลการน า
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น            
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ งเป็น ไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8 
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
5 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ดเจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

5 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายตอ้ง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 
 

3 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

5 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเปูาหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูก่าร
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม        
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

3 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิงเปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

3 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 
 

5 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)          
(4) มีความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

5 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5) 
 

2 

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100 84 
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3. การติดตามและประเมินด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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e-Plan 
รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
- แบบที่  3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ          

ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้าในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 

 



100 
 

การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ (เอกสารแนบท้ายที่ 4)  
- แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยส ารวจจาก

ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จ านวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน สรุปได้ดังนี้ 
 
 

(เอกสารแนบท้ายที่ 4) 
 

 
 
 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า             

 ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 
หมู่ที่ 1   

เพศชาย อายุ 25-40 ป ี  = 1 คน เพศชาย อายุ 41-60 ปี     = 2 คน 
เพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี = 2 คน  
เพศหญิง อายุ 25-40 ปี  = 1 คน เพศหญิง อายุ 41-60 ปี     = 3 คน 
เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี = 1 คน  
รวม 10 คน  - มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  100 

และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ว่า  
1. การน าเสนอและการเข้าถึงด้านสาธารณสุขน้อยมากในช่วงโรคระบาด 
2. การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเบื้องต้นน้อยมาก 
 

หมู่ที่ 3   
เพศชาย อายุ 25-40 ป ี  = 4 คน เพศชาย อายุ 41-60 ปี      = 1 คน 
เพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี = 1 คน เพศหญิง อายุ 25-40 ปี      = 2 คน 
เพศหญิง อายุ 41-60 ปี  = 1 คน เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี  = 1 คน 
รวม 10 คน   - มีความพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  92.22 

- มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ    7.78 
 
 
 
 
 
 

               /หมู่ที่ 4... 
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หมู่ที่ 4   
เพศชาย อายุ 25-40 ปี  = 2 คน เพศชาย อายุ 41-60 ปี      = 4 คน  
เพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี = 1 คน  
เพศหญิง อายุ 25-40 ปี  = 3 คน 
รวม 10 คน  - มีความพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  37.78 

- มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  62.22  
  

หมู่ที่ 5   
เพศชาย อายุ 25-40 ปี  = 1 คน เพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี   = 2 คน  
เพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี = 1 คน เพศหญิง อายุ 25-40 ปี       = 1 คน 
เพศหญิง อายุ 41-60 ปี  = 3 คน เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี   = 2 คน 
รวม 10 คน  - มีความพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  22.22 

- มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  57.78   
- ไมพ่อใจ  คิดเป็นร้อยละ  20 

 
หมู่ที่ 6   

เพศชาย อายุ 25-40 ปี  = 2 คน เพศชาย อายุ 41-60 ปี      = 3 คน  
เพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี = 1 คน  
เพศหญิง อายุ 25-40 ปี  = 3 คน เพศหญิง อายุ 41-60 ปี     = 1 คน 
รวม 10 คน   - มีความพอใจ   คิดเป็นร้อยละ  88.89 

- ไมพ่อใจ  คิดเป็นร้อยละ  11.11 
และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ว่า ผู้บริหารไม่เสมอภาค แบ่งเป็นชนชั้น 

 
หมู่ที่ 8   

เพศชาย อายุ 41-60 ปี  = 2 คน   
เพศหญิง อายุ 25-40 ปี  = 1 คน เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี   = 7 คน 
รวม 10 คน  - มีความพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  14.44 

- มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  85.56 
 

หมู่ที่ 9   
เพศชาย อายุ 41-60 ปี  = 2 คน เพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี    = 4 คน   
เพศหญิง อายุต่ ากว่า 25 ปี = 1 คน เพศหญิง อายุ 25-40 ปี       = 1 คน 
เพศหญิง อายุ 41-60 ปี  = 1 คน เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี   = 1 คน 
รวม 10 คน  - มีความพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  30 

- มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  70 
และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ว่า เรื่องการเก็บขยะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง นานไป ขยะเน่าเหม็นพาให้สุขภาพไม่ดี 

 
 
 

/หมู่ที่ 11... 
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หมู่ที่ 10   
เพศชาย อายุ 41-60 ปี  = 6 คน เพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี    = 1 คน   
เพศหญิง อายุ 41-60 ปี  = 2 คน เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี   = 1 คน 
รวม 10 คน  - มีความพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  28.89 

- มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  71.11 
และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ว่า อยากให้ติดกระจกทางโค้งบ้านนายวิทยา 
 
หมู่ที่ 11   

เพศชาย อายุ 41-60 ปี  = 5 คน   
เพศหญิง  อายุ 25-40 ปี = 2 คน เพศหญิง อายุ 41-60 ปี  = 2 คน 
เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี = 1 คน 
รวม 10 คน  - มีความพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 67.78 

- มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 32.22 
และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ว่า  
 1. การแก้ไขปัญหาในท้องที่รับผิดชอบของ อบต.ท าได้อย่างดีและรวดเร็ว 
 2. การแก้ไขปัญหาสามารถกระท าได้ดีในช่วงวิกฤตปัญหาภัยแล้ง ท าให้ประชาชนพอใจมากในการ 

ช่วยเหลือของ อบต. เมื่อประชาชนร้องขอความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้ดีมาก 
 3. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป การเคลื่อนไหวของ อบต.ให้กับประชาชนได้รับทราบบ้าง 
 4. ไม่มีความคิดเห็น นอกจากขอกล่าวค าว่า ขอขอบพระคุณท่ีท่านนายกได้ช่วยผลักดันน้ ามาให้ชาวนา 

ได้ท านาทันจนได้เกี่ยวเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อย 
 5. ขอขอบคุณหน่วยงาน อบต.ทุกฝุายโดยเฉพาะฝุายบริหาร แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้รวดเร็วให้กับประชาชน 
 6. มีความพอใจและชื่นชมพร้อมทั้งขอขอบคุณในการท างานของ อบต.ที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลพ่ีน้อง 

ทุกๆ หมู่บ้าน ขอให้ทาง อบต.จงรักษาความดีไว้ประดุจ “เกลือรักษาความเค็ม” นะคะ 
 

หมู่ที่ 12   
เพศชาย อายุ 25-40 ปี  = 1 คน เพศชาย อายุ 41-60 ปี      = 4 คน  
เพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี = 1 คน  
เพศหญิง อายุ 41-60 ปี  = 4 คน เพศหญิง อายุมากกว่า 60 ปี = 1 คน 
รวม 10 คน  - มีความพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  50 

- มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  50 
และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ว่า  
 1. ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
 2. ใส่ลูกหินต่อจากถนนที่ใส่ไม่ถึงและที่ยังไม่เคยใส่กลางทุ่งนาตามแยกลงไป 
 3. มีการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ถูกจุดที่ต้องการ 
 4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 
 5. การส่งเสริมกีฬา 
 6. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล 
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สรุปการวัดผลในเชิงคุณภาพ ตามแบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม โดยส ารวจจากประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จ านวน 10 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 10 คน  

มีความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 34.33  
มีความพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  62.56 
ไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ    3.11 

และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังนี้ 
1. การน าเสนอและการเข้าถึงด้านสาธารณสุขน้อยมากในช่วงโรคระบาด 
2. การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเบื้องต้นน้อยมาก 
3. ผู้บริหารไม่เสมอภาค แบ่งเป็นชนชั้น 
4. เรื่องการเก็บขยะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง นานไป ขยะเน่าเหม็นพาให้สุขภาพไม่ดี 
5. อยากให้ติดกระจกทางโค้งบ้านนายวิทยา 

 6. การแก้ไขปัญหาในท้องที่รับผิดชอบของ อบต.ท าได้อย่างดีและรวดเร็ว 
 7. การแก้ไขปัญหาสามารถกระท าได้ดีในช่วงวิกฤตปัญหาภัยแล้ง ท าให้ประชาชนพอใจมากในการ 

ช่วยเหลือของ อบต. เมื่อประชาชนร้องขอความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้ดีมาก 
 8. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไป การเคลื่อนไหวของ อบต.ให้กับประชาชนได้รับทราบบ้าง 
 9. ไม่มีความคิดเห็น นอกจากขอกล่าวค าว่า ขอขอบพระคุณท่ีท่านนายกได้ช่วยผลักดันน้ ามาให้ชาวนา 

ได้ท านาทันจนได้เกี่ยวเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อย 
 10. ขอขอบคุณหน่วยงาน อบต.ทุกฝุายโดยเฉพาะฝุายบริหาร แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้รวดเร็วให้กับประชาชน 
 11. มีความพอใจและชื่นชมพร้อมทั้งขอขอบคุณในการท างานของ อบต.ที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลพ่ีน้อง 

ทุกๆ หมู่บ้าน ขอให้ทาง อบต.จงรักษาความดีไว้ประดุจ “เกลือรักษาความเค็ม” นะคะ 
 12. ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
 13. ใส่ลูกหินต่อจากถนนที่ใส่ไม่ถึงและท่ียังไม่เคยใส่กลางทุ่งนาตามแยกลงไป 
 14. มีการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ถูกจุดที่ต้องการ 
 15. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแต่ละโครงการอย่างชัดเจน 
 16. การส่งเสริมกีฬา 
 17. ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล 

 
 

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