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ส่วนที่ ๑ 
 
 

 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    

ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ือประชาชน  
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยให้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

 
 
 

๑) เป็นการลด... 
 
 

บทน ำบทน ำบทน ำ   
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๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  เพราะฉะนั้น  จึงต้องมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้งได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑  และ ๒  เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ และ ๒  และมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ครั้งที่ 
๑ และ ๒  ขึ้นไปแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ประกอบไปด้วย     

๑.  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  
๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิ ดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๑๒  โดยน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan) มาเป็นข้อมูลในการติดตามด้วย 

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

 
๑. ควำมหมำย... 
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“ระบบติดตำม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้า
หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้าน
ต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จาก 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน 

เป็นกระบวนการ... 

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุ
ทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แต่ เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลา
ในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็น
การวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า  ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่ วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     

 
๓.  วัตถุประสงค์... 
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๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
ให้กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๑  วรรค ๒   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ร่อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมตามระเบียบ
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตามค าสั่งที่  ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผลนับตั้งแต่  วันที่  
๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนที่ ๓ ... 

๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

๔.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓   

 
 
 
 
 
 
 
    

ผังข้ันตอนกำร... 
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๕.  กรอบ... 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว
และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  โดยอย่ำงน้อยปีละครั้งภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี   

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ข้อ  ๗  และคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ดังนี้ 

๕ .๑   กรอบ เวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้ อ ง (relevance) ควำมพ อ เพี ย ง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบนพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่ วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 
๓)  ด้ำนกำรจัด... 

๕.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม ่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 
๕.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห.์.. 



~ ๑๐ ~ 
 

                      

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน        

๕.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔  รวมทั้งที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  และแก้ไข   
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
 
 

(๓)  ห้วงระยะเวลำ... 

๖.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 

   
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
 
 

๗.๑  การติดตาม... 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  กำรวัดผลในเชิงปริมำณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
ในเชิงปริมำณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ (Quality)  มีกำรวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ  คงเหลือ  
และผลส าเร็จของโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อมในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อมในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 
 

 
๘.  ประโยชน์... 

 
 
 
 
 
 
     



~ ๑๓ ~ 
 

                      

 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย 

 
 
 
 
 
 

๙.  คณะกรรมกำร... 
     

๘.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

                      

 
 

 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

๑ นายประภาษ  ชาตินันท ์   ประธานคณะกรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน)         
๒ นางชุมาพร  เอี่ยมโมฬี    กรรมการ (ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔     

**แทนต าแหน่งว่างสมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม)**        
๓ นายสมศักดิ์  จินตะไล        กรรมการ (ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑   

**แทนต าแหน่งว่างสมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม)**        
๔ นางดวงเนตร  พูลศลิป ์           กรรมการ (ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7   

**แทนต าแหน่งว่างสมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม)**        
๕ นางเอมอร  ประสงค ์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)     
๖ นายเสน่ห์  เอกเกดิ   กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)                
๗ นางประภสัสร มะณีพันธ์ กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงาน)  
8 นายสนั่น อู๋เจรญิ   กรรมการ (นายช่างโยธาอาวุโส) 
9 นายปรีชา ยุกิจภตู ิ กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ) 

10 นางนุชจรินทร์ พระพรหม   กรรมการ (ผู้ทรงคณุวุฒิ) 
11 นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้าส านักปลดั) 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

๙.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
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ส่วนที่ส่วนที่    22  
  
 
 

  
 

 
๑.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
          
 

๑.2  ยุทธศาสตร ์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  6  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการเมืองการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการเกษตร 
 

 ๑.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 
  (๒)  สวัสดิการสังคม กีฬา การสาธารณสุขได้รับการพัฒนาท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(3)  เศรษฐกิจ อาชีพ การลงทุนในชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ีงตนเองได้   
(4)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(5)  ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
(6)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
(7)  ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและประชาชน

ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
/1.4 ตัวชีว้ัด... 

  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

“บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม” 
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 ๑.๔  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (2)  ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

(3)  ชุมชนมีความเจริญเติบโต มีระเบียบแบบแผน 
   (4)  ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  (5)  คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พ่ึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(6)  ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 
(7)  ประชาชนสืบทอดฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
(8)  ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
(9)  ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น 
(10)  กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(11)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
(12)  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผล

ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
(13)  ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 
(14)  ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีข้ึน 
(15)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ 
(16)  ประชาชนรู้จักการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
(17)  ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
(19)  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมภิบาลเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรมและประหยัดและคุ้มค่ารวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือ
รับรองการ กระจายอ านาจและเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(20)  กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(21)  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การส่งเสริมให้เกษตรกรด าเนิน

ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๕  ค่าเป้าหมาย 

(1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
(๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
(3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
(4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
(5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 

๑.6  กลยุทธ์... 
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๑.6  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่  ๑  จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 

แนวทางท่ี  ๑  ด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ 
แนวทางท่ี  ๒  ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางท่ี  ๓  ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แนวทางท่ี  ๔  ด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ลด

อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี  ๕  ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่  1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ า ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนัก

ถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลภาวะและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แนวทางท่ี  1  การพัฒนางานบริการประชาชน 
แนวทางท่ี  2  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี  3  เสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางที่  1  ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นา 

สวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้
สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี 

๑.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย สระบุรี ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยาและนนทบุรี มี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณื เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถ
ในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 

 
 
 
 

/1.8 แผนงาน... 
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๑.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 
 ๒.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม
ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
-  มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
-  ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน  
   -  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
   -  มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ใช้งาน การเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่มองค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ สามารถน าระบบ
ข้อมูลมาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 
   - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดีได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักสูตรท่ีกรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่องมีแผนอัตราก าลัง
บุคลากรท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
   - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
   - มีแหล่งน้ าเหมาะสมกับการท าการเกษตร 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน รวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
   -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 

/โอกาส... 

๒.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  ประชาชนได้รับบริการจาก อบต. อย่างรวดเร็วและเต็มที่ 
   -  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร 

-  รวมสืบสานประเพณีส าคัญของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   

   -  กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
   -  การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 
 

๒.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์  
นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑) ประชาชนต้องการให้
เส้นทางการเกษตรไม่เป็น
หลุมเป็นบ่อ 
 

เส้นทางคมนาคม เส้นทางการเกษตร
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมทางการเกษตร
มีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

๒. การพัฒนาด้าน
การพัฒนาสังคม 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด
โรคตดิต่อ 
2) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน 
ความดัน    

ด้านสาธารณสุข 
 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านร่อม 

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคตดิต่อ 

3. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้
ทางเดียว 

รายได ้ ในเขตพื้นท่ีต าบล
บ้านร่อม 

ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน/ครัวเรือนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

4. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนเผาขยะในท่ี
สาธารณะ 

มลพิษทางอากาศ สิ่งแวดล้อมในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านร่อม 

ประชาสมัพันธ์ขอความ
ร่วมมือกับประชาชน
ไม่ให้เผาขยะ 

5. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ประชาชนขาดความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

การมีส่วนร่วม ในเขตพื้นท่ีต าบล
บ้านร่อม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของ
สังคมมากข้ึน 

6. การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมี
รสกร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตร 

ดินและน้ าใต้ดิน ในเขตพื้นท่ีต าบล
บ้านร่อม 

ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง
จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่ง
อื่นเพิ่มมากข้ึน 

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



 

 

 

 

 

แบบท่ี 1 

การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และเพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี   
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม................................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิน่และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับหมู่บา้น)    
๒.๒  มีการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น (ระดับต าบล)   
2.๓  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๔  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  

  

2.๕  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.๖  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลยทุธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

  

๒.๗  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลโครงการตามแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น 

  

2.๘  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นประจ าปี
งบประมาณ 

  

๒.๙  มขี้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต   

 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แก้ไข 



 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2 

แบบติดตามผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
๑. กำรพัฒนำโครงกำรสร้ำงพ้ืนฐำน ๔๙ ๑๘,๘๕๘,๗๐๐ ๓๗ ๑๖,๑๗๐,๔๐๐ ๔๖ ๑๖,๖๔๘,๖๐๐ ๙๓ ๘๘,๑๐๕,๖๕๐ ๓๘ ๑๔,๙๔๖,๗๐๐ ๒๖๓ ๑๕๔,๗๓๐,๐๕๐
๒.  กำรพัฒนำสังคม ๓๓ ๙,๓๓๒,๓๐๐ ๓๘ ๙,๙๙๙,๙๐๐ ๔๘ ๑๐,๔๔๓,๙๐๐ ๖๑ ๑๓,๘๐๖,๙๐๐ ๕๐ ๑๑,๐๑๓,๙๐๐ ๒๓๐ ๕๔,๕๙๖,๙๐๐
๓.  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๑๐,๐๐๐ ๓ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๐,๐๐๐ ๑๑ ๒๙๐,๐๐๐
๔.  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

๕ ๘๘๕,๐๐๐ ๕ ๖๒๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๙๕,๐๐๐ ๔๔ ๔,๔๐๐,๐๐๐

๕.  กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร ๘ ๔๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๙๙๕,๐๐๐ ๑๕ ๑,๐๓๕,๐๐๐ ๑๖ ๑,๑๓๕,๐๐๐ ๑๔ ๖๓๕,๐๐๐ ๖๕ ๔,๒๙๐,๐๐๐
๖.  กำรพัฒนำกำรเกษตร ๓ ๙๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐ ๕ ๑๒๕,๐๐๐ ๕ ๑๒๕,๐๐๐ ๖ ๑๒๕,๐๐๐ ๒๒ ๕๕๕,๐๐๐
รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๙๙ ๒๙,๖๗๖,๐๐๐ ๙๖ ๒๗,๘๙๕,๓๐๐ ๑๒๗ ๒๙,๒๔๒,๕๐๐ ๑๙๐ ๑๐๔,๔๑๒,๕๕๐ ๑๒๓ ๒๗,๖๓๕,๖๐๐ ๖๓๕ ๒๑๘,๘๖๑,๙๕๐

           ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2. รายงานผลการด าเนินงาน

ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2563 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)         
       เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2/2564

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปีปี  ๒๕๖๔
ยุทธศำสตร์

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒

ค ำช้ีแจง: แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภำยใต้แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ังภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 57.70 0 0 11 42.30 26 100 
2. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 23 71.88 0 0 9 2.88 32 100 
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 2 100 0 0 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 100 0 0 0 0 5 100 
5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 10 100 0 0 1 9.09 11 100 
6. การพัฒนาการเกษตร 1 100 0 0 0 0 1 100 

รวม 54 70.13 0 0 23 29.87 77 100 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม/อุดหนุน รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,895,033 75.24 1,281,900 24.76 5,176,933 100 
2. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 7,403,214 84.92 1,315,000 15.08 8,718,214 100 
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 0 0 0 0 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32,700 100 0 0 32,700 100 
5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 34,700 100 0 0 34,700 100 
6. การพัฒนาการเกษตร 1,632 100 0 0 1,632 100 
รวม 11,367,279 81.40 2,596,900 18.57 13,964,179 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุป 

โครงการที่ได้ด าเนินการ              54  โครงการ 

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2564          77  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 54X100 = 70.13% 

      77    

ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังประสบ
ปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อง
ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค าสั่งและประกาศ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค                
บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ท าให้ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมก็ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ
กฏหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ ด้วยความเหมาะสม 

ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่                
ในปัจจุบัน และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน 
การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 

 ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ                       
ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้โดยตรงต่อผู้บริหาร                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                 
หมู่ที่  2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 หมายเลขโทรศัพท์                                 
0-3534-0736 ในวันและเวลาราชการ 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

แบบที่   3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
ค าชี้แจง  :   แบบที่ 3/1   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้     และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   25  พฤศจิกายน    2564     
 
ส่วนที่  2    ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ                                 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 15 
2.  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 32 23 
3.  การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 2 
4.  การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 5 
5.  การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 10 
6.  การพัฒนาด้านการเกษตร 1 1 

รวม 77 56 
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  58 % 42 % 0% 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 58% 42% 0% 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม       52% 48% 0% 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 36% 64% 0% 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39% 61% 0% 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 45% 55% 0% 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 42% 58% 0% 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 59% 41% 0% 

ภาพรวม 59% 41% 0% 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
4. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.30 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.35 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.17 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.28 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.13 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.10 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.17 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.31 

ภาพรวม 8.23 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2         ด้านการพัฒนาสังคม     
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.30 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.38 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.14 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.16 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.12 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.14 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.09 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.33 

ภาพรวม 8.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.19 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.06 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.96 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.84 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.94 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.03 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.02 

ภาพรวม 8.01 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.04 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.02 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.86 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.91 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.90 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.82 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.96 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 

ภาพรวม 7.94 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.23 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.03 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.99 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.02 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.15 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.13 

ภาพรวม 8.09 
 
 



  
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการพัฒนาการเกษตร  
(1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.25 
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 
4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.08 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.04 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.05 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.23 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.18 

ภาพรวม 8.16 
 
สรุป (แบบที่ 3/1) 
 ตามท่ีงานแผนและงบประมาณ ส านักปลัด ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ โดยได้จัดท าแบบประเมินจ านวน 100 ชุด เพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม สรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน   จ านวน   10๐   คน 
  ๑.๑  เพศชาย จ านวน   44   คน  

๑.๒  เพศหญิง   จ านวน   56   คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ ากว่า  ๒๕  ปี     จ านวน   ๔  คน   

  ๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ - ๔๐  ป ี  จ านวน   28 คน   
  ๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ – ๖๐  ป ี  จ านวน   43 คน  
  ๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี      จ านวน  25 คน   
 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ต่ ากว่าประถม/ประถมศึกษา  จ านวน      33 คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า         จ านวน  19 คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จ านวน        1๘ คน    
  ๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี      จ านวน     4    คน 
  3.5  อ่ืน ๆ    จ านวน     7      คน 
 
 
 
 
 



  
 

 
    

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จ านวน  10 คน  
  ๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร    จ านวน  52 คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  13 คน 
  ๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา    จ านวน  6 คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จ านวน  0 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โครงการ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
จ านวน

งบประมาณ 
จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
แผนงานเคหะชุมชน 
1. โครงการก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถัง(รูปทรงแชมเปญ) 
หมู่ที่ 1 
2. โครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ าประปา หมู่ที่ 5 
3. โครงการขยายท่อเมนต์ประปา 
4. โครงการก่อสรา้งอาคารน้ าดืม่ แบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ 2 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการซ่อมแซมระบบประปา 
2. โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกปดิทับบ้านนายจิต
กร ช่ืนจิตร ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 3467 ม.1 (จ่ายขาด) 
3. โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับบริเวณบ้านนาย
พา พรหมณี ถึงบ้านนายทม อินทร์งาม หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด) 
4. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.จากสะพานบ้านเหนือถึงหลังโรงยาม 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล.บริเวณบ้านนาง
อ านาจ เพ็งจันทร์ถึงบ้านนายช้อย ยี่โสดสารี หมู่ที่ 4 (จ่ายขาด) 
6. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณคลองส่งน้ า ร7ซ ถึงนานาย
สมชาย  ติดเขตต าบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 4 
7. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณบา้นนางอัญชลี พอบเณร ถึง
นานายวิชัย  ยี่โสดสารี หมู่ที่ 5  
8. โครงการก่อสรา้งถนน คสล.บรเิวณบ้านนางมณี  สุนทโรทก ถึงบ้าน
นางกมลวรรณ  เอ้งฉ้วน หมู่ที่ 5 
9. โครงการวางรางระบายน้ าจากสวนนางหวาน บุญชาญ ถึงสวนนาย
อนันต์ มีกุล 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่เชน ระษารกัษ์ 
ถึงหน้าบ้านนายเตมิ สละมัจฉา 
11. โครงการปยูางแอลฟัลติกส์ทบัถนน คสล.บริเวณบ้านนายด าเนนิ 
ภมร ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ยุกิจภูติ (จ่ายขาด) 
12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลมุภายในหมู่ 5 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า คสล.บริเวณบ้านนาง
อ านาจ เพ็งจันทร์ ถึงบ้านนายช้อย ยี่โสดสาร ี
14. โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณหนา้บ้านนายนิวัฒน์ นาคศรี
ม่วง ถึงรางระบายน้ าสวนลุงปลา 
15.โครงการวางท่อระบายน้ าพรอ้มบ่อพักและขยายผิวจราจรลูกรงั
บริเวณจาก รพสต.บ้านร่อม ถึงนานายแฟง คงรื่น  
16.โครงการวางรางระบายน้ าหนา้บ้านนางละมยั พรหมพิทักษ์ ถึง
บ้านนายสละ โกมุธมาศ 
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โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
17.โครงการวางท่อระบายน้ าพรอ้มบ่อพัก บริเวณบ้านนางสุภาพ   
อนุโชติ หมู่ที่ 3 
18. โครงการซ่อมแซมคสู่งน้ า คสล. บริเวณบ้านนายวงษ์ ระษารักษ์ 
หมู่ที่ 6  
19. โครงการวางท่อระบายน้ า และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรลกูรัง 
บริเวณฝั่งตรงข้ามสะพานคู่ ถึงทางเข้าวัดดอนกระสังข์ 
20. โครงการต่อเตมิอาคารส านักงาน อบต. 
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บรเิวณหน้าสหกรณ์
การเกษตรอ าเภอท่าเรือ หมู่ที่ 3  
22. โครงการซ่อมแซมยกระดับฝาเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ า บรเิวณ
ทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 26 โครงการ 15 โครงการ 11 โครงการ 8,147,883 5,176,933 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม     
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 
2. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
3. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
4. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 
5. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
6. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัต ิ
แผนการศึกษา 
1. อุดหนุนโครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกในสถานศึกษา รร.ชุมชน
วัดบ้านร่อม 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ ค่า
อุปกรณ์การเรียน คา่เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการ
เรียนการสอน) 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 
5. ค่าอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
6. อุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 
แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
2. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสตัว์ 
3. จัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
4. เงินสมทบ สปสช.ต าบลบ้านร่อม 
5. อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-9 
6. โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 
7. อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอท่าเรือ 
8. โครงการท าหมันสัตว์ควบคมุภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 
9. โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย อ าเภอท่าเรือ (อุดหนุน) 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผูสู้งอายุในต าบลบ้านร่อม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม     
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผูสู้งอายุในต าบลบ้านร่อม 
3. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้ด้อยโอกาสต าบลบ้านร่อม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
2. โครงการสืบสานงานประเพณีวนัสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ
3. โครงการส่งเสรมิประเพณีวันเขา้พรรษา 
4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
5. โครงการสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงาน
กาชาด 
6. โครงการสนับสนุนกาจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธสี าคญั 
แผนงานงบกลาง 
1. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน  32  โครงการ 23โครงการ 9 โครงการ 9,934,000 8,718,214 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1. โครงการส่งเสรมิอาชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนากลุ่มสตรีในต าบล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน  2  โครงการ  2 โครงการ 120,000  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการจังหวัดสะอาด ภายใตก้ารบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2. โครงการบูรณาการก าจัดผักตบชวา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล 
แผนงานการเกษตร 
1. โครงการขุดลอกคคูลองส่งน้ า ม 1-9 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 5   โครงการ 5 โครงการ 0 โครงการ 680,000 32,700 
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โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร     
แผนงานบริหารทั่วไป 
1. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
2. โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
3. โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
4. การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการเวทีประชาคม 
2. โครงการ อบต.สญัจร พบประชาชน 
3. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
3. โครงการเทิดพระเกียรตสิถาบนัพระมหากษตัริย์และพระบรม
วงศานุวงศ ์
4. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันส าคญัต่าง ๆ 
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1,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวน  11  โครงการ 10โครงการ 1 โครงการ 525,000 34,700 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นการเกษตร     
แผนงานการเกษตร 
1. โครงการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวน  1 โครงการ 1 โครงการ  10,000 1,632 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 77 โครงการ 54 โครงการ 23 โครงการ 19,416,883 13,964,179 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 

ประเภทครุภณัฑส์ านักงาน     
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1. โตะ๊พับแสตนเลส จ านวน 10 ตัว 
แผนงานการศึกษา 
1. โตะ๊โรงอาหารเด็ก  จ านวน 9 ชุด 

 
 
 
 

 
√ 
 
√ 

 
32,000 

 
22,500 

 

รวมครภุัณฑ์ส านักงาน จ านวน  2  รายการ 0 โครงการ 2 โครงการ 54,500  
ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์     
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค  
แผนงานเคหะและชุมชน 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

 
√ 
 
√ 
√ 

  
30,000 

 
30,000 
30,000 

 
22,000 

 
29,960 
30,000 

รวมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ 3 โครงการ  90,000 81,960 
รวมทั้งสิ้น จ านวน  5   รายการ 3 โครงการ 2 โครงการ 144,500 81,960 
รวมทั้งสิ้น จ านวน  82    โครงการ 57 โครงการ 25โครงการ 19,561,383 14,046,139 

 


