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ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ  ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา  ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงได้ สรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564) เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่ 1  บทน ำ  

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในกระบวนการที่แตกต่างกัน          
มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วย ให้
ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา ท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเตย หรือกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว  หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะ 
เวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
 3. ผลการด าเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้างทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ 
พัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง จุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ภาพพ้ืนที่และ   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน 
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในต าบลบางเตย 

บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เชิงคุณค่าในกิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด า เนินการและต้องมีความสุขุม
รอบคอบ ในการด าเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายาม ลดสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้เนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่น เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยให้เกิดประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผนงานโครงการต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุง และเร่งรีบด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของ   
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด      
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน  
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(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด 
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าไปในกิจการสาธารณะมากที่สุด และ 
เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เตยต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บางเตย ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยดังนี้ 
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  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
4. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตย  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน      
ต าบลบางเตย ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
5. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 5.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. แบบที่ 1 การประเมินการจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะท าการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 2. แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยจะรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
       3. แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และมี
ก าหนดเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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 5.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล     บาง
เตยก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได ้
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล     
บางเตย 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น 
 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น 
  1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตยที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1. วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลบางเตยเป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบาย
ของรัฐ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“ท้องถิ่นพัฒนา  ชาวชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งผลิตอาหาร   
การศึกษาตลอดชีพ  จุดประทีปคุณธรรม  น าพาสิ่งแวดล้อม” 

 2. ยุทธศำสตร์   
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
   สงบเรียบร้อย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ           
     สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ  
     วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา 
     สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
     และการขนส่ง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 3. เป้ำประสงค์ 

1. การคมนาคมขนส่งมีมาตรฐาน 
2. มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3. มีระบบทางสังคมท่ีเข้มแข็ง   
4. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
6. การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน 
7. ประชาชนมีการศึกษา มีคุณธรรม  รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม และมีความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 



- 8 - 
 
8. ประชาชนมีอาชีพ  มีงานท า  มีรายได้เสริม   
9. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
10. การบริหารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา   

 4. ตัวชี้วัด 
1. จ านวนถนน สะพาน ที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2. จ านวนระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับการพัฒนาและบ ารุงรักษา 
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
4. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6.ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
7. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
8. การบริการจัดการของอบต. มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 5. ค่ำเป้ำหมำย 
1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
2. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
3. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
4. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
5. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 6. กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค การดูแลรักษาแหล่งน้ า  
   2. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
   ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม   
   และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   6. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
   7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
   วางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการพัฒนา  

7. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
   1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
   2. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3. พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   4. พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี      
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   5. พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
   6. พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
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ส่วนที่ 3 กำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 

 
 
 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท องถิ่น 
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท องถิ่น 
2.1 มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2 มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 
  

2.4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
2.8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
2.13 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
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ส่วนที่ 1   ข อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (เฉพำะปี พ.ศ.2564) 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได ปฏิบัติ 

คิดเป็นร อย
ละ 
 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 

 354 14 3.95 

2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

12 5 41.67 

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

7 - - 

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

68 13 19.12 

5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว และการขนส่ง 

36 1 2.78 

6.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

52 1 1.93 

รวม 528 34 6.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
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2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร อยละ จ ำนวนเงิน ร อยละ จ ำนวนเงิน ร อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

1,505,839.55 100 - - 1,505,839.55 100 

2.การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

297,757.60 100 - - 297,757.60 100 

3.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

- - - - - - 

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

15,946,526.12 100 - - 15,946,526.12 100 

5.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว และการขนส่ง 

1,825 100 - - 1,825 100 

6.การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี

305,000 100 - - 305,000 100 

รวม 18,056,948.27 100 - - 18,056,948.27 100 

 
3. โครงกำรที่ได รับเงินอดุหนนุเฉพำะกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
แล วเสร็จ 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนบางเตยพฒันา หมู่ที่ 13 เชื่อม 
หมู่ที่ 4 ต าบลบางเตย 

 - - 5,721,500 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหลวงนคร หมู่ที่ 5 ต าบล 
บางเตย 

   232,000 

รวม    3,805,324.51 
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ส่วนที่ 1   ข อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   29 ธันวาคม 2564 
 
ส่วนที่ 2   ยุทธศำสตร์ และโครงกำรในปี 2564 
1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  354 14 
2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

12 5 

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7 - 

4.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี มิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

68 13 

5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
การท่องเที่ยว และการขนส่ง 

36 1 

6.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 52 1 
รวม 528 34 

 
ส่วนที่ 3   ผลกำรด ำเนินงำน 
1.   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมำก 
ร อยละ 

พอใจ 
ร อยละ 

ไม่พอใจ 
ร อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 30.77 64.10 5.13 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 28.21 62.39 9.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30.77 63.25 5.98 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 27.35 64.10 8.55 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 29.06 57.26 13.68 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 23.08 63.25 13.68 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 28.21 62.39 9.40 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 27.35 59.83 12.82 
9)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 27.35 66.67 5.98 

ภำพรวม 28.02 62.58 9.40 
 

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
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ค ำชี้แจง    :  แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตยในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 
ส่วนที่ 1   ข อมูลทั่วไป 
 
1.  เพศ  (1)  ชาย  63  คน (2)  หญิง  45  คน   
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 20 ป ี 1 คน (2)  20 – 30 ปี 13 คน  (3) 31 – 40 ปี 17 คน 
  (4)  41 – 50 ปี 26 คน (5) 51 – 60 ปี 36 คน  (6) มากกว่า 60 ปี 15 คน 
3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษา 42 คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 35 คน  (3)อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 14 คน 
  (4)  ปริญญาตรี 15 คน (5)  สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน (6)  อื่น ๆ - คน 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ 5 คน (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 6 คน (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 13 คน 
  (4)  รับจ้าง 29 คน (5)  นักเรียนนักศึกษา 5 คน (6)  เกษตรกร 50 คน 
  (7)  อื่น ๆ - คน 
 
 
ส่วนที่ 2   ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
5. ท่านมีความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจมำก 
ร อยละ 

พอใจ 
ร อยละ 

ไม่พอใจ 
ร อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 30.77 64.10 5.13 
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 28.21 62.39 9.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30.77 63.25 5.98 
4)  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 27.35 64.10 8.55 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 29.06 57.26 13.68 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 23.08 63.25 13.68 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 28.21 62.39 9.40 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 27.35 59.83 12.82 
9)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 27.35 66.67 5.98 

ภำพรวม 28.02 62.58 9.40 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในภาพรวม 

  แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด ำน โครงสร ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ 

 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบล
บางเตยของท่านอย่างไร 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.48 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.34 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.31 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.48 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.28 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.19 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8.46 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.41 

 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด ำน กำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร อย 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยของท่านอย่างไร 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.41 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.30 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.35 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.16 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.11 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.12 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8.21 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.18 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล อมอย่ำงยั่งยืน 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในการ

พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยของท่านอย่างไร 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.29 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.24 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.22 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.04 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.03 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 7.98 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.05 

 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม       
  ประเพณี ภูมิปัญญำท องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษำสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้
คะแนนเต็ม 10   ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยของท่านอย่างไร 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.29 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.19 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.11 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.14 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.78 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.04 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8.18 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.21 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยวและกำรขนส่ง   

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตยของท่านอย่างไร 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 7.86 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 7.81 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.94 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.83 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.76 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.82 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 7.92 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.91 

 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด ำน กำรบริหำรกิจกำรบ ำนเมืองและสังคมที่ดี 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยในการ
พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเตยของท่านอย่างไร 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 8.13 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.22 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.19 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.03 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.01 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.93 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น 8.15 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.09 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข อสังเกตและข อเสนอแนะ  

 
1. สรุปผลกำรพัฒนำท องถิ่นในภำพรวม  
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้น และให้ทราบผลว่าสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด โดยในการติดตามและประเมินผลแผนได้มีการติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตยที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564  

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ล ำดับ รำยกำร โครงกำร งบประมำณ โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได   

( 38 โครงกำร) 
คิดเป็นร อยละของ
แผนพัฒนำท องถิ่น 

คิดเป็นร อยละของ 
แผนกำรด ำเนินงำน 

1 บรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

528 419,482,200 

6.43 64.15 
2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 53 23,900,300 
3 จัดท าแผนการด าเนนิงาน 53 23,900,300 
4 สามารถด าเนินการได ้ 34 18,056,948.28 

 
โดยสรุปได ดังนี้  
- โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาฯ จ านวน 528 โครงการ งบประมาณ 419,482,200 บาท 
- โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ 23,900,300 บาท  
- โครงการที่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 34 โครงการ  
  คิดเป็นร้อยละ 6.43 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาฯ ปี 2564 

 
2. ข อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท องถิ่นในอนำคต  

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

2.1 ปัญหำและอุปสรรค  
1. ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ า
ปีฯ ได้อย่างครบถ้วน ท าให้จ านวนโครงการที่ด าเนินการได้ลดลง  
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2. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก แต่งบประมาณอยข้างจ ากัด จึงไม่ 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีการวางแผนไงโรงการไว้จ านวนมาก ท าให้การ 

ด าเนินการจริงประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ด าเนินการได้น้อยกว่าที่วางแผนไว้ 
4. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว บางโครงการไม่ได้ด า เนินการตาม

แผนการด าเนินงานโดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และด าเนินการ ให้
แล้วเสร็จตามที่อนุมัติไว้ในปีงบประมาณนั้นๆ เพราะเป็นโครงการที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการมาก เป็นการ
บรรเทาความเดือนร้อน อ านวยความสะดวกสบายต่อประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

5. ส่วนราชการควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
แผนการด าเนินงานที่ส่วนราชการก าหนด เพ่ือให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการ
เบิกจ่าย หรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้าย จึงจะสามารถด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนระยะเวลาในปีงบประมาณถัดไป  

2.2 ข อเสนอแนะ  
1. ควรปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ให้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น  
4. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
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กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล องแผนพัฒนำท องถิ่น 

1. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน คะแนนที่ได  
1.  ข อมูลสภำพทั่วไปและข อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น 20 19.33 
2.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 18.75 
3.  ยุทธศำสตร์ประกอบด วย 60 - 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10.00 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10.00 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.17 
     3.4  วสิัยทัศน์ (5) 4.08 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 5.00 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5.00 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.50 
     3.8  แผนงาน (5) 5.00 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.96 

รวมคะแนน 100 95.79 
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2. ข อมูลสภำพทั่วไปและข อมูลพื้นฐำน 
 รำยละเอียดกำรให คะแนนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได  
1. ข อมูลสภำพทั่วไป
และข อมูลพื้นฐำนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท องถิ่น 

ควรประกอบด วยข อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

19.33 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ 
การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สนิค้าพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได  
2. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 

ควรประกอบด วยข อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

18.75 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคบัใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มผีลต่อสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด วยข อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

60 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 10 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได  
3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเดน็กลยุทธ ์
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ  นโยบาย/ยทุธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 9.17 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 4.08 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิง่ที่จะด าเนนิการให้บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น 

(5) 5.00 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยทุธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชดัเจน 

(5) 5.00 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จรงิ ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์  

(5) 4.50 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5.00 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่ม
จังหวัด /แผนพฒันาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.96 

รวมคะแนน 100 95.79 
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กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล องแผนพัฒนำท องถิ่น 
1. สรุปผลกำรให คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตยเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน คะแนนที่ได  
1.  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพิจำรณำ 10 8.83 
2.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิปริมำณ 10 7.17 
3.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท องถิ่นไปปฏิบตัิในเชงิคุณภำพ 10 9.00 
4.  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ 10 9.00 
5.  โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด วย 60 51.83 
     5.1  ความชดัเจนของชื่อโครงการ (5) 4.50 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4.33 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) 4.33 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (5) 4.67 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

(5) 4.33 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 3.50 
     5.7  โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.50 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.00 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.00 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.00 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์และผลคาดว่าที่
จะได้รับ 

(5) 4.83 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.83 
รวมคะแนน 100 85.83 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 2 
ต าบลบางเตย (โครงการต่อเนื่อง) 

791,000 691,603.07 - จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 3
ต าบลบางเตย (โครงการต่อเนื่อง) 

1,225,000 1,139070.86 - จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

3 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนประสานมิตร ซอย 2 หมู่ที่ 8 ต าบล 
บางเตย 

1,038,000 860,000 - จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจ าเริญรัฐ 2 หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 7 
ต าบลบางเตย 

1,407,000 1,114,650.58 - จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนบางเตยพัฒนา หมู่ที่ 13 เชือ่ม หมู่ที่ 
4 ต าบลบางเตย 

- 5,721,500 - งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลวงนคร หมู่ที่ 5 ต าบลบางเตย 

- 232,000 - งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจ าเริญรัฐ 2 หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 7 
ต าบลบางเตย 

484,000 483,000 อบต.งบประจ าป ี  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนบางเตยพัฒนา ซอย 8 (ซอยไพโรจน์
อุทิศ) หมู่ที่ 6 ต าบลบางเตย 

412,000 386,033.55 อบต.งบประจ าป ี  
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

9 โครงการลงหินคลุกถนนเกษมราษฎร์
พัฒนา ซอย 8 (ซอยอินเจริญ) หมู่ที่ 5 
ต าบลบางเตย 

199,000 198,500 อบต.งบประจ าป ี
 

10 โครงการลงหินคลุกซอยยายตุ๊ หมู่ที่ 11 
ต าบลบางเตย 

67,000 67,000 อบต.งบประจ าป ี
 

11 โครงการลงลูกรังซอยยายพวง 1/1  
หมู่ที่ 1 ต าบลบางเตย 

60,000 60,000 อบต.งบประจ าป ี
 

14 
วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น 
1. ปรับผิวจราจรภายในเขตพื้นที่ต าบล 
บางเตย 

100,000 
 

14,340 
 

อบต.งบประจ าป ี

ได้รับการ
สนับสนุน
เครื่องจักร 

อบจ.ฉะเชิงเทรา 

 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

 
1 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
โครงการก าจัดวัชพชืคลองบางพระ  
หมู่ที่ 2,4,6,8,10,11 ต าบลบางเตย 

40,000  
9,720 

อบต.งบประจ าป ี โอนงบประมาณ
เพิ่ม 480,000 

บาท 

2 โครงการก าจัดวัชพชืคลองบางพระ  
หมู่ที่ 6,11 ต าบลบางเตย 

 6,000 อบต.งบประจ าป ี

3 โครงการก าจัดวัชพชืคลองแพรกบางเตย 
หมู่ที่ 8 ต าบลบางเตย 

4 โครงการขุดลอกคลองบางน้อย  
หมู่ที่ 3 ต าบลบางเตย 

 221,430 อบต.งบประจ าป ี

5 โครงการขุดลอกคลองแพรกวิหารแก้ว  
หมู่ที่ 11,12 ต าบลบางเตย 

6 โครงการขุดลอกคลองหลอดตาแจ่ม 
หมู่ที่ 1 ต าบลบางเตย 

 30,816 อบต.งบประจ าป ี

7 โครงการขุดลอกล ารางสาธารณะ 
ถนนเกษมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลบางเตย 
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

 
 
8 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
ค่าจ้างเหมา 
โครงการจ้างเหมารถขุดไฮดรอลคิตีน
ตะขาบ พร้อมพนักงานขบั ก าจดัวัชพืช 
คลองหลอดตาชุ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลบางเตย 

20,000  
 

29,000 

อบต.งบประจ าป ี โอนงบประมาณ
เพิ่ม 50,000 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10,000 2,148 อบต.งบประจ าป ี  

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000 5,450 อบต.งบประจ าป ี  

3 
 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

30,000 11,755 อบต.งบประจ าป ี  

 
2.2 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 100,000 83,420 อบต.งบประจ าป ี  
2 เงินส ารองจ่าย 

- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 2,039.42 บาท 

300,000 194,984.60 อบต.งบประจ าป ี  

- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 8,692.68 บาท 
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  
หมู่ที่ 1,3,5,6,7,8,9,10,12,13  
งบประมาณ 52,162.50 บาท 
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ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

 

- จดัซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(โควิด-19) จ านวน 70 ชุด  
งบประมาณ 45,850 บาท     
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์
พักคอย ต าบลบางเตย ใต้ร่มพระบารมี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
งบประมาณ 86,240 บาท 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.1 แผนงานการศึกษา  

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(1) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหาร
กลางวัน (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์) 

539,000 460,600 อบต.งบประจ าป ี  

2 (2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
(รายหัว) 

170,000 170,000 อบต.งบประจ าป ี  

3 (3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุค่าใช้จา่ย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก (ศพด.) 

124,300 97,180 อบต.งบประจ าปี  

4 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,130,000 1,028,091.12 อบต.งบประจ าปี  
5 
 

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหาร
กลางวัน (โรงเรียน 4 แห่ง) 

1,840,000 1,739,780 อบต.งบประจ าปี  
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4.2 แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

50,000 2,025 อบต.งบประจ าป ี
 

2 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

20,000 19,850 อบต.งบประจ าป ี
 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ์วรขัตติย
ราชนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100,000 90,100 อบต.งบประจ าป ี

 

 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาวนัพ่อแห่งชาติและวันชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000 - อบต.งบประจ าป ี ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
4.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,300,000 9,412,100 อบต.งบประจ าป ี โอนงบประมาณเพิ่ม 
115,300 บาท 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,875,000 2,778,800 อบต.งบประจ าป ี  

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  18,000 12,000 อบต.งบประจ าป ี  

4 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพ 136,000 136,000 อบต.งบประจ าป ี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการ
ขนส่ง 
5.1 แผนงานการเกษตร  

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

40,000 1,825 อบต.งบประจ าป ี  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการพัฒนา 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

312,000 305,000 อบต.งบประจ าป ี  

 
 
 

 
 


