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ค ำน ำ 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คระกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแพนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดทราบ คระกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน  

   การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ    
ตามอ านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ ติดตามและประเมินผลแผน     
การพัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด า เนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการ           
จะสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น     
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงข้ามหากโครงการ     
มีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด า เนินงาน เป็นต้น  ดังนั้น          
การติดตาม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน ว่าได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร
หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้  เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบในการที่จะ
พิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไปเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงานโครงการ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขจะด าเนินการต่อไป หรือยุติการด าเนินการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า               
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ     
ที่สามารถน าไปปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 

การติดตาม และการประเมิน เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่ เหมือนกัน             
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล       
มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กาด จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
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 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่            
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุด แข็ง 
(strengths)  จุดอ่อน (weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น   
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาด สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 บทสรุป การน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า      
ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ  งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ        
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับ รอโอกาสที่จะด าเนินการอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่      
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้   ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ      
เพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด
ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้       
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

1.2  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ        
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
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3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กาด 

5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล     
บ้านกาดหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.3  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน  

1.3.1  การด าเนินการติดตามและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ที ่474/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มี
อ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น    

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 28 และมติการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2561 ครั้งที่ 
2/2561        จึงแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ที่ 711/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2561 โดยให้คณะท างานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีอ านาจหน้าที่       เพ่ือช่วยปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ในการช่วยปฏิบัติงานติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกาด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดท าการติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

1.3.2  กรอบและแนวทางในการติดตาม 

1. กรอบในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ด าเนินการ           

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และหนังสือที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 

1.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น   

1.4 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

2. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ที่ได้รับ

การแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้   

1. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕62 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ตามแนวทาง
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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1.3.3  การรายงานผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มี
อ านาจหน้าที่  ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลบ้านกาดทราบ            
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

1.4  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน  

1.4.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนต าบล ตาม

ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ข้อมูลในระบบ 

e-Plan (www.dla.go.th)) 
แบบที่ 2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
แบบที่ 3 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15

พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

1.4.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4)   
(2) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5)   
(๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

1.4.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่ 1 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลในระบบ e-Plan 

(www.dla.go.th)) 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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แบบที่ 2 แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3 แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กาด 

1.5  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน  

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที        
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเ อียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาด สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด แต่ละส านัก/กอง มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท า ให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาด เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กาด 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

2.1  วิสัยทัศน์  
  “โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา    รักษาศิลปวัฒนธรรม      น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2  พันธกิจ  
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และแหล่งน้ า 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

2. จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอการพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ 

3. ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
   การพัฒนาด้านศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
5. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  และทะนุบ ารุงศาสนา และวัฒนธรรมการพัฒนาด้าน 

สาธารณสุข 
6. ป้องกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในชุมชน 
7.  ส่งเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน 
การพัฒนาด้านสังคม 
8. จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือ  ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชน 

  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. พัฒนา  ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

  11. เผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

2.3  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ไว้เป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ า และแนวตลิ่ง 
 2.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  สิ่งสาธารณูปโภค  และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

3.  พัฒนาระบบจราจร 
4.  ก่อสร้าง ปรับปุรง บ ารุงรักษา  และจัดหาแหล่งน้ า 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริม  สนับสนุนอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง  อาคาร  สถานที่  รวมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

3.  ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานประจ าปี 
2.   ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในด้านการศึกษา  

4.  ด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. ป้องกันและควบคุมการเกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
2.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

5.  ด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชน 
2.  ส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในหมู่บ้าน 

6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมในต าบล 
2.  ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1.  สนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 

 2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป 
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2.4  นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  
 ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
ได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยี 

สารสนเทศ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
-  พัฒนาแผนระยะสั้นและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกด้าน  โดยระดมแนวความคิดจากทุกภาค 

ส่วน 
-  พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในองค์กรให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและสนองนโยบายของ 

ทางราชการอย่างมีคุณภาพ 
-  พัฒนาและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับโดยไม่เลือก 

ปฏิบัติ 
-  รณรงค์ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางระบายน้ า 
 -  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค ต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ 
 -  พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค โดยเฉพาะแหล่งน้ าเพ่ือ 

การเกษตร 
 -  ประสานแผน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการด าเนินงานพัฒนาทั้งแผนเก่า 

และแผ่นใหม่ 
 - พัฒนาขยายเขตไฟฟ้าไปยังแหล่งความต้องการของประชาชน 
3.  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 -  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานในระบบ 
 - สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 
 -  สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม่ 
 -  สนับสนุนในการสืบฮีต สานฮอย ของวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 -  พัฒนา ปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยในทุกระบบ โดยเฉพาะระบบ 

อินเตอร์เน็ต บริการฟรี 
 -  ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา 
4.  ด้านเศรษฐกิจ 
 -  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรรมโดยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ 

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 
 -  ส่งเสริมบริหารจัดการตลาดนัดด้านพืชผลทางการเกษตรให้กว้างขวาง 
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 -  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับตลาดการค้าพืชผลทางการเกษตรแต่ละประเภท ทั้งนี้อยู่ใน 
ดุลยพินิจ  และความพึงพอใจของสมาชิก 

 -  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจชุมชน ช่วยด้านบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึง
การติดต่อ กลุ่มซื้อ-กลุ่มขาย เพ่ือหาทางออกร่วมกัน (หอมหัวใหญ่) สินค้าทางการเกษตร 
 -  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีในทุก ๆ ด้าน  โดยเฉพาะส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้อัน
ประดุจอาวุธทางปัญญาให้กับสตรีในองค์กรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 -  ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขตแดนเชื่อมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
5.  ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
- พัฒนาส่งเสริมงานสุขาภิบาลเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาสากล ตลอดจนการออกก าลังกาย 

  เพ่ือเป็นการสันทนาการการเชื่อมความสามัคคีและเพ่ือความสนุกสนานช่วงว่างเว้นภารกิจหลักของครอบครัว 
-  โครงการเบี้ยสูงอายุจ่ายทุกวันที่  3  ของเดือน ยกเว้นวันหยุดราชการ 
-  ประสานโครงการรัฐบาลเรื่องบ้านสงเคราะห์และบ้านมูลนิธิ 
-  ส่งเสริม สนับสนุน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน บริการเจ็บป่วย 24 ชั่วโมง 
-  อาชีพเกษตรเรียนรู้ 
-  ผู้สูงอายุท่องเที่ยววัฒนธรรม อริยธรรม 
-  ส่งเสริมให้มีการจัดด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ มีศูนย์ส าหรับแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้าน บริหารจัดการโดยผู้สูงอายุของชุมชน 
6.  ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
-  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
-  ส่งเสริมและให้การสนับสนุน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ า ป่าไม้  ร่วมกับ 

ภาคองค์กร ภาคี เครือข่าย และชุมชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการบริหารจัดการแหล่งน้ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ซึ่งเป็นต้นน้ าที่จะท าฝายทดน้ าหลีกเลี่ยงการสร้างฝายกักเก็บน้ าที่ไม่ไหลลงทาง
ตอนล่าง 

-  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเขตแดนเชื่อมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 256๒  
เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ (1) แบบที่ 1 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลในระบบ e-
Plan (www.dla.go.th))  (2) แบบที่ 2 แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (3) แบบที่ 3 แบบตามแนวทางการพิจารณา     
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ      
(4) แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  ซึ่งสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  ดังนี้ 

3.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

3.1.1.  การวางแผน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ตาม
กระบวนการ    ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการ
ประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ และน าเสนอเข้าที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม  2559, และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

http://www.dla.go.th)/
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 65 25,660,57๐ 60 22,091,540 32 16,499,411 72 13,936,413 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 320,๐๐๐ 7 175,000 20 145,000 36 145,000 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 28 1,๓36,808 28 1,134,608 25 1,137,008 107 1,100,008 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 1,176,808 8 407,000 8 407,000 33 407,000 
5. การพัฒนาด้านสังคม 24 7,232,000 20 5,102,000 20 5,102,000 64 5,102,000 
6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 17 2,980,๐๐๐ 11 210,000 11 210,000 50 210,000 
7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 22 1,680,000 22 1,680,000 22 1,680,000 66 1,680,000 

รวม ๑๘๕ 40,377,178 156 30,800,148 133 25,180,419 138 22,580,421 
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3.1.2.  การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  เมื่อวันที่  19  กันยายน  256๑ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ และโครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รวม 69 
โครงการ จ านวนเงิน  9,114,550  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 256๒ 

อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

60 22,091,540.00 6 1,180,000.00 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 175,000.00 
 

4 135,000.00 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

28 1,134,608.00 
 

22 806,050.00 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 407,000.00 
 

7 346,000.00 

5. การพัฒนาด้านสังคม 20 5,102,000.00 
 

12 5,721,200.00 

6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

11 210,000.00 
 

6 65,000.00 

7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 22 1,680,000.00 
 

12 860,700.00 

รวม 156 
30,800,148.00 

 
69 9,114,550.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กาด มีดังนี ้

 
โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุโบสถ หมู่
ที่ 1 
 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งห้วย 
(หน้าบ้านนางแก้วดี) หมู่ที่ 9 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 7 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

4.  โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ ซอยจากทางหลวงบ้าน
นางถาวร - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

5. โครงการปูตัวหนอนบริเวณพระธาตุเชียงลม 
(ปูบล็อกคอนกรีตพ้ืนเคลือบสี) หมู่ที่ 2 
 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

6. โครงการ ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ในเขต
พ้ืนที่ ต.บ้านกาด 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 430,000.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
7.โครงการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

8.โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและ
ปลอดสารพิษ ม.1,2,3,7,9 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

9.โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ประจ าต าบลบ้าน
กาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

10. โครงการ "มหัศจรรย์แม่วาง" (Amazing 
Maewang) 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

11. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประชาชน (อุดหนุนพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่) 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 
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โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
12. โครงการส่งเสริมและเทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคุณ (อุดหนุนอ าเภอแม่วาง) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

13.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย (อุดหนุนอ าเภอแม่วาง) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

14. โครงการสรงน้ าพระธาตุเชียงลม หมู่ที่ 2 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 

15. โครงการตักบาตรเทโว หมู่ที่ 2 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

16. โครงการสรงน้ าครูบาเจ้าศรีวิชัย (อุดหนุน
วัดบ้านใหม่ปางเติม) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 

17. โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม)  

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

132,000.00 

18. โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

19.โครงการรดน้ าด าหัวปี๋ใหม่เมืองตาม
ประเพณีสงกรานต์ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 

20. โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

21. โครงการส่งเสริมรัฐพิธี และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 

22.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 

23.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 

24.โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 

25. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 

26.โครงการจัดงานวันเด็กประจ าปี กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 
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โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

148,950.00 

28. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปาง
เติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

11,000.00 

29.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
ทันตกรรมส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,500.00 

30. โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 - 2564 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 

31. โครงการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

  32. โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

22,600.00 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 33. โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 30,600.00 

 34. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 56,000.00 

 35. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้าน
กาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 

 36.  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
(จ านวน 5 หมู่บ้าน) 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 

 37. โครงการการแพทย์ฉุกเฉินและปฐม 
พยาบาลเบื้องต้น 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

 38. โครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ ายาก าจัด 
ยุง 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

 39. โครงการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม    

 40. โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 4,157,200.00 

 41. โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 1,344,400.00 
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โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
42. โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 

 43. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในชุมชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

 44.. โครงการเพิ่มจ านวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บ้านกาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

 45. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

 46.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

 47. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
ในชุมชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

 48. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระวัง
อัคคีภัย 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

 49. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

 50. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

 51. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ อบต.บ้านกาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 52. โครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลก
ร้อน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 

 53. โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและป่า
ชุมชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

 54. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในต าบล 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

 55. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 
 56. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 

ส านักปลัด  20,000.00 

 57. โครงการท าแนวกันไฟในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
58. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

59.โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของ อบต. 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 

 60. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การช าระ 
ภาษ ี

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

 61. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม   
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

 62. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

 63. โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ อบต.
เพ่ือการพัฒนาแผน 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

 64. โครงการ Big Cleaning Day ของ อบต.
บ้านกาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 

 65. โครงการพัฒนาบริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบล 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,700.00 

 66. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

 67. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจ าปี  ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 
 68. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 

 69. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 
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 3.1.3.  การใช้จ่ายงบประมาณ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยไดอ้นุมัติงบประมาณ  รวม 69 โครงการ  จ านวนเงิน 9,114,550.00 บาท  มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  28 โครงการ จ านวนเงิน   6,550,965.95 บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

อนุมัติ 
โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

6 1,180,000.00 1 64,200.00 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 135,000.00 1 100,000.00 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

22 806,050.00 13 600,813.95 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 346,000.00 4 287,500.00 

5. การพัฒนาด้านสังคม 12 5,721,200.00 3 5,404,100.00 

6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

6 65,000.00 3 27,620.00 

7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 12 860,700.00 3 66,732.00 
รวม 69 9,114,550.00 28 6,550,965.95 

 
  1.  รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ  มี ดังนี้  
  

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1. โครงการปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านกาด 
 

64,200 64,200  

รวม 64,200 64,200 - 
    
                         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน 1 
โครงการ  ดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
๑. โครงการ “มหัศจรรย์แม่วาง” 100,000.00 100,000.00 - 

รวม 100,000.00 100,000.00  
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน ๑3 
โครงการ  ดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1.  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประชาชน (อุดหนุนพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่) 

5,000.00 5,000.00 - 

2.โครงการสรงน้ าพระธาตุเชียงลม หมู่ที่ 2 30,000.00 30,000.00 - 
3.โครงการตักบาตรเทโว หมู่ที่ 2 5,000.00 5,000.00 - 
4. โครงการสรงน้ าครูบาเจ้าศรีวิชัย (อุดหนุนวัด
บ้านใหม่ปางเติม) 

30,000.00 30,000.00 - 

5. โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม) 

132,000.00 23,796.26 - 

6. โครงการรดน้ าด าหัวปี๋ใหม่เมืองตามประเพณี
สงกรานต์ 

100,000.00 100,000.00 - 

7. โครงการส่งเสริมรัฐพิธี และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

12,000.00 6,800.00 - 

8.  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 

70,000.00 63,909.54 - 

9.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

40,000.00 17,325.00 - 

10.โครงการจัดงานวันเด็กประจ าปี 50,000.00 49,412.00 - 
11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

148,950.00 99,500.00 - 

12.โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 - 2564 

30,000.00 30,000.00 - 

13.โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

22,600.00 21,991.15 - 

รวม 675,550.00 482,733.96  
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน จ านวน  4 
โครงการ   

 
โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,600.00 16,500.00 - 
2.โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 56,000.00 56,000.00 - 
3. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้านกาด 120,000.00 115,000.00 - 
4.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (จ านวน 
5 หมู่บ้าน) 

100,000.00 100,000.00 - 

รวม 306,000.00 287,500.00 - 
 

    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี้ 

 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1.โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,157,200.00 4,154,100.00 - 
2.โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,344,000.00 56,000.00 - 
3.โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 120,000.00 115,000.00 - 

รวม 5,621,200.00 4,325,100.00 - 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  4 

โครงการ  ดังนี้ 
 
 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.  โครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลก
ร้อน 

5,000.00 3,900.00 - 

2. โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและป่าชุมชน 10,000.00 7,340.00 - 
3.  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 10,000.00 8,100.00 - 
4.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า  

20,000.00 16,380.00 - 

รวม 45,000.00 35,720.00 
 

- 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  3 

โครงการ  ดังนี้ 
 
 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 5,000.00 3,900.00 - 
2.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 10,000.00 7,340.00 - 
3.โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

10,000.00 8,100.00 - 

รวม 25,000.00 19,340.00  

 
 



- 23 - 
 

 
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 43 12,658,30๐ 32 28,682,800 48 25,966,600 78 35,912,800 36 55,963,700 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 120,๐๐๐ 15 250,000 16 470,000 17 470,000 17 470,000 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 22 1,276,000 26 1,339,050 33 1,854,500 30 1,673,070 28 1,603,070 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 3 170,000 7 271,000 8 282,000 8 283,000 8 284,000 
5. การพัฒนาด้านสังคม 8 4,998,000 13 5,571,200 26 7,170,000 26 7,375,000 26 7,480,000 
6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 8 418,๐๐๐ 9 190,000 19 2,995,000 16 2,960,000 17 2,975,000 
7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 1,503,000 12 1,470,700 22 17,230,000 23 13,830,000 16 12,010,000 

รวม 99 40,377,178 114 37,774,750 123 48,798,100 198 62,503,870 148 80,785,770 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ 

 เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 

โครงการ 

โครงการ 
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ตามข้อบญัญติั 
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  แผนภูมิรายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

แผนภูมิรายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
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3.1.4.  การจัดท างบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยไดอ้นุมัติงบประมาณ  รวม 69 โครงการ  จ านวนเงิน 9,114,550.00 บาท  มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน  18 โครงการ จ านวนเงิน   811,930.00 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 256๒ 

อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

32 28,682,800.00 
 

5 742,700.00 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 15 250,000.00 
 

- 0.00 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

26 1,339,050.00 
 
 

7 51,530.00 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 271,000.00 
 

- 0.00 

5. การพัฒนาด้านสังคม 13 5,571,200.00 
 

3 5,700.00 

6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

9 190,000.00 
 

1 8,100.00 

7. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 12 1,470,700.00 
 

2 3,900.00 

รวม 114 
37,774,750.00 

 
18 811,930.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
กาด มีดังนี ้

 
โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุโบสถ หมู่
ที่ 1 
 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งห้วย 
(หน้าบ้านนางแก้วดี) หมู่ที่ 9 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 7 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

4.  โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ ซอยจากทางหลวงบ้าน
นางถาวร - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

5. โครงการปูตัวหนอนบริเวณพระธาตุเชียงลม 
(ปูบล็อกคอนกรีตพ้ืนเคลือบสี) หมู่ที่ 2 
 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 

6. โครงการ ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ในเขต
พ้ืนที่ ต.บ้านกาด 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 430,000.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
7.โครงการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

8.โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและ
ปลอดสารพิษ ม.1,2,3,7,9 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

9.โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ประจ าต าบลบ้าน
กาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.00 

11. โครงการ "มหัศจรรย์แม่วาง" (Amazing 
Maewang) 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

11. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประชาชน (อุดหนุนพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่) 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 
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โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
12. โครงการส่งเสริมและเทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคุณ (อุดหนุนอ าเภอแม่วาง) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

13.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย (อุดหนุนอ าเภอแม่วาง) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

14. โครงการสรงน้ าพระธาตุเชียงลม หมู่ที่ 2 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 

15. โครงการตักบาตรเทโว หมู่ที่ 2 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

16. โครงการสรงน้ าครูบาเจ้าศรีวิชัย (อุดหนุน
วัดบ้านใหม่ปางเติม) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 

17. โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม)  

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

132,000.00 

18. โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

19.โครงการรดน้ าด าหัวปี๋ใหม่เมืองตาม
ประเพณีสงกรานต์ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 

20. โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

21. โครงการส่งเสริมรัฐพิธี และวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,000.00 

22.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

70,000.00 

23.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 

24.โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 

25. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของ
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000.00 

26.โครงการจัดงานวันเด็กประจ าปี กองการศึกษา ศาสนา เงินอุดหนุน 50,000.00 
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และวัฒนธรรม ทั่วไป 

โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
27.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

148,950.00 

28. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปาง
เติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

11,000.00 

29.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
ทันตกรรมส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,500.00 

30. โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 - 2564 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 

31. โครงการปกป้อง และเทิดทูนสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

  32. โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

22,600.00 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 33. โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,600.00 

 34. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

56,000.00 

 35. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลบ้าน
กาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 

 36.  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
(จ านวน 5 หมู่บ้าน) 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000.00 

 37. โครงการการแพทย์ฉุกเฉินและปฐม 
พยาบาลเบื้องต้น 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

 38. โครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ ายาก าจัด 
ยุง 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

 39. โครงการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม    

 40. โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 4,157,200.00 
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 41. โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 1,344,400.00 

โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
42. โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000.00 

 43. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในชุมชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

 44.. โครงการเพิ่มจ านวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บ้านกาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

 45. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

 46.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

 47. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี
ในชุมชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000.00 

 48. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนในชุมชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

 49. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ
ป้องกันภัยแก่ประชาชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 

 50. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 

 51. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
สมานฉันท์ อบต.บ้านกาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 52. โครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลก
ร้อน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 

 53. โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและป่า
ชุมชน 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

 54. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในต าบล 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

 55. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 
 56. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 

ส านักปลัด  20,000.00 

 57. โครงการท าแนวกันไฟในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

 

 

 



- 31 - 
 

 

 

 

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการ หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
58. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

59.โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของ อบต. 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 

 60. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การช าระ 
ภาษ ี

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

 61. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม   
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น. อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

 62. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 

 63. โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ อบต.
เพ่ือการพัฒนาแผน 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 

 64. โครงการ Big Cleaning Day ของ อบต.
บ้านกาด 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 

 65. โครงการพัฒนาบริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบล 

ส านักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป 10,700.00 

 66. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.00 

 67. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจ าปี  ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 10,000.00 
 68. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 500,000.00 

 69. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลบ้านกาด 

ส านักปลัด รายได้จัดเก็บเอง 5,000.00 
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  1.  รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 5 โครงการ  มี ดังนี้  
  

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุโบสถ หมู่ที่ 
1 

150,000.00 145,000.00  

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งห้วย (หน้า
บ้านนางแก้วดี) หมู่ที่ 9 

150,000.00 147,700.00  

3.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 7 

150,000.00 150,000.00  

4.โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตโอเวอร์เลย์ ซอยจากทางหลวงบ้านนาง
ถาวร - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

150,000.00 150,000.00  

5.โครงการปูตัวหนอนบริเวณพระธาตุเชียงลม (ปู
บล็อกคอนกรีตพ้ืนเคลือบสี) หมู่ที่ 2 

150,000.00 150,000.00  

รวม 750,000.00 742,700.00 - 
    

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน 7 
โครงการ  ดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1.โครงการส่งเสริมและเทิดทูนในพระมหา
กรุณาธิคุณ (อุดหนุนอ าเภอแม่วาง) 

15,000.00 15,000.00 - 

2.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 10,000.00 10,000.00 - 
3.โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 5,000.00 5,000.00 - 
4.โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

10,000.00 10,000.00 - 

5.โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

20,000.00 3,180.00 - 

6.โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม 

11,000.00 11,000.00 - 

7.โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน 
ทันตกรรมส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ใหม่ปางเติม 

9,500.00 7,350.00 - 

รวม 80,500.00 51,530.00 - 
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    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี้ 

 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

10,000.00 300.00 - 

2.โครงการเพิ่มจ านวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บ้านกาด 

15,000.00 3,600.00 - 

3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 1,800.00 - 
รวม 35,000.00 5,700.00 - 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  1 

โครงการ  ดังนี้ 
 
 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน 10,000.00 8,100.00 - 
รวม 10,000.00 8,100.00 - 

 
 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
มีโครงการที่ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  2 

โครงการ  ดังนี้ 
 
 

โครงการ งบประมาณอนุมัติ เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของ อบต. 

5,000.00 3,900.00 - 

2.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000.00 - กันเงินไว้ 
เบิกเหลื่อมปี 

รวม 205,000.00 3,900.00  
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3.2  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง       
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ    
สั่งการดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
และการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด สรุปผลการประเมิน
รายละเอียดดังนี้ 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  ๖๕ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์  (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์  (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนของยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน  (๕) 
     ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
     ๓.๑๐  ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. ข้อมูล
สภาพทั่วไป
และข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กร
ปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น   

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 

แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

17.36 

(2.79) 

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

ช่วงอายุ ฯลฯ 

(๒) (1.57) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒) (1.71) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) (1.71) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (1.79) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (1.79) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (1.57) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (1.71) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) (2.71) 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(๒) 

13.14 

(1.79) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 (2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) (0.86) 

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

(๒) (1.71) 

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การส่งเสริม
อาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(๒) (1.64) 

(5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) (1.86) 

(6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness 
(จุดอ่อน)  O-Opportunity (โอกาส)  และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๒) (1.79) 

(7)  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่  
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา   
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(๒) (1.71) 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรปุสถานการณ์
การพัฒนาการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) (0.93) 

(๙) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(๑) (0.86) 

3.ยุทธศาสตร ์
3.1 

ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

56.93 

(8.86) 

3.2ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) (8.21) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3.3 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล  
หลักประชารัฐ แผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand 4.0 

(10) (8.57) 

3.4 
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์  ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (4.29) 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (4.36) 

3.6 
เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) (4.50) 

3.7 จุดยืน
ทางยุทธ์
ศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง  
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (4.57) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(5) (4.50) 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.57) 

3.10 
ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ  เป็นผลผลติที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) (4.50) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 87.43 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(๕) 

     ๕.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9.14 

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล 

ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม  
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 8.93 

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ      
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

๑๐ 8.86 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การ (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

๑๐ 9.07 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 
55.50 

(4.86) 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ 

ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

(๕) (4.50) 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) (4.43) 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี                                                                                                                                 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) (4.64) 

  



- 42 - 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (๔) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) (4.57) 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (4.50) 

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕) (4.57) 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนนิการ เปน็โครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่น 

ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  
๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) (4.71) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

(๕) (4.71) 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล 

ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(๕) (4.43) 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่า 

จะได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการ 

ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) (4.57) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91.50 
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3.3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม  เป็นการติดตามท่ีใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ โดยการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมประชาชนครบทุกพ้ืนที่ ในต าบลบ้าน
กาด สรุปได้ดังนี้ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

การติดตามประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจาก
การติดตามและจะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่า ได้มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม การประเมินผล  
ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาด จึงให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ทราบมาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อไป 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาดในภาพรวม  

   ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตารางที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ   

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 151 37.66 

หญิง 250 62.34 

รวม 401 100.00 

  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน   
คิดเป็นร้อยละ 62.34  เป็นเพศชาย จ านวน 151  คน  คิดเป็นร้อยละ 37.66  
 
    ตารางที่ 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 5 1.25 

20-30 ปี 19 4.74 

31-40 ปี 31 7.73 

41-50 ปี 58 14.46 

51-60 ปี 177 44.14 

มากกว่า 60 ปี 111 27.68 

รวม 401 100.00 

  จากตารางที่  2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ในช่วง 41 - 60 ปี            
จ านวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.14  รองลงมาอายุมากกว่า 60ปี  จ านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ  
27.68  และอายุ 41-50 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.46  ตามล าดับ 
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    ตารางที่ 3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 317 79.05 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 48 11.97 

อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7 1.75 

ปริญญาตรี 3 0.75 

สูงกว่าปริญญาตรี - 0.00 

อ่ืน ๆ 26 6.48 

รวม 401 100.00 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จ านวน 317 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.05  รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน 
48 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.97 และมีระดับการศึกษาอ่ืนๆ จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.48  ตามล าดับ 
 
    ตารางที่ 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 1 0.25 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 9 2.24 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 59 14.71 

รับจ้าง 123 30.67 

นักเรียน/นักศึกษา 2 0.50 

เกษตรกร 193 48.13 

อ่ืน ๆ 14 3.50 

รวม 819 100.00 

  จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 193 คน 
คิดเป็น  ร้อยละ 48.13  รองลงมาคืออาชีพ รับจ้าง จ านวน 123 คน     คิดเป็นร้อยละ 30.67  และมีอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 59  คน คิดเป็นร้อยละ 14.71  ตามล าดับ 
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   ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด  
    ตารางที่ 5  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกาด 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 59.95 38.83 1.22 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 52.38 46.15 1.47 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 54.33 43.59 2.08 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 51.16 46.89 1.95 

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 50.43 47.25 2.32 

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 51.53 46.64 1.83 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 

     ในท้องถิ่น 

54.46 43.10 2.44 

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 42.50 45.05 2.44 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 54.70 42.98 2.32 

รวม 53.49 44.50 2.01 

จากตารางที่ 5 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาด ในภาพรวม  อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53.49  รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 44.50 และน้อยที่สุดอยู่ในระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  2.01 แสดงเป็นแผนภูมิความพึงพอใจ
ดังนี้ 

แผนภูมิความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ในภาพรวม 

 

 

    ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ที่ประชาชนมีความพึงพอใจ  เมื่อ
พิจารณา       เป็นรายกิจกรรม  พบว่า  กิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 59.95  

พอใจมาก,  53.49 

พอใจ, 44.50 

ไม่พอใจ, 2.01 
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รองลงมาคือ เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.70 
และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  54.46 
ตามล าดับ 



ส่วนที่ 4 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

4.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ. 2561 - 2564) จ านวนโครงการและงบประมาณตาม
แผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  รวมจ านวน  156 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น  9,114,550 บาท  โดยมีจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน 69 โครงการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2562  และได้
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แล้วเสร็จจ านวน  28  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น
6,550,965.95  บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.94 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  ปี พ.ศ. 2562  และคิด
เป็นร้อยละ 40.57  ของโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ     ผลการ
ด าเนินงานและผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
(พ.ศ. 2561 - 2565) จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ รวมจ านวน  114  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 37,774,750 บาท 
โดยมีจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน 18 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 811,930.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 15.78 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2562   

สรุปการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
ในภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53.49 รองลงมาอยู่ในระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 44.50 และ
น้อยที่สุดอยู่ในระดับไม่พอใจ  คิดเป็นร้อยละ  2.01  เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม  พบว่า  กิจกรรมที่ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ องค์การบริหารส่วนต าบลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 59.95  รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.70 และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  54.46 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 




