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คำนำ 

   ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 6 ขอ 29 ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีหนาที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คระกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแพนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได
จากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาดทราบ คระกรรมการหวังเปนอยางย่ิงวา รายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาทองถิ่น สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได 
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสดุ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 )พ.ศ. 2561 ขอ 13 (5)  ไดกำหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย      
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมคีวามเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น (อ่ืน ๆ ถามี) สามารถกำกับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตำบลานกาด จึงเปนการติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรอืไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดกำหนดไวหรือไม 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม           
ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให
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เกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล
บานกาด 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวน
ตำบลบานกาด ใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อให เกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไว
ไดอยางดยีิ่ง 
 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองน้ันวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนนิการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคได
ดังนี้ 
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ซึ่งจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัดผูบรหิารระดับสำนกั/กองทุกระดับ
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตำบล   
บานกาดหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 และ (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2561  กำหนดวา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังน้ี (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบรหิารทองถ่ินเสนอ
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ตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนนิการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลอืก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น    
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพื่อดำเนินการตอไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ได
กำหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนำผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร   
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลท่ี
ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก    
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรงุเคร่ืองมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนท่ีไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในช้ันน้ี คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว         
แตละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย    
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ท้ังน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2  และสวนที่ 3  
  2.6 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน     
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน               
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา   
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด หรือผูเก่ียวของหรือผูมี
อำนาจในสำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกองคการบริหาร 
สวนตำบลบานกาด 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด         
มีอำนาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก
องคการบรหิารสวนตำบลบานกาด เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด เสนอตอสภาองคการบริหาร
สวนตำบลบานกาดและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดอยางนอยปหน่ึงครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  

 

4. ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

๑.  ระเบียบที่ใชในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองคประกอบที่ใชในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  ๒๘  โดยมี                
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการติดตาม   

(๒)  การบันทึกขอมูลในแบบรายงานดังนี้ 
แบบท่ี 1 แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอมูลในระบบ e-Plan  (www.dla.go.th) 
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แบบท่ี 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล        
บานกาด 

- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 1) 
- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 2) 
- แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบ 3/2) 
-แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบ 3/3) 

แบบท่ี 4 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด                 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน 1๕ วัน นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น  และหนังสือดวนที่สุด ที่  มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559                  
เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  

  
๒.  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   
(๒)  หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสดังนี้ 

รายไตรมาส 
(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดอืน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕62)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕63) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕63)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕63) 

(๓)  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
หรือไม 

(๔)  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
(6)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมนิผล 

๓.  เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
แบบท่ี 1 แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th) 
แบบที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล

บานกาด 
- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 1) 
- แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 2) 
- แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบ 3/2) 
- แบบประเมินความพึงพอใจ (แบบ 3/3) 

แบบท่ี 4 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
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(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน 1๕ วัน นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินและหนังสือดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เร่ืองแนวทาง
และหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร จะเกิดประโยชนตอองคกรหลายดาน คือ 
1. ทำใหทราบปญหาและความตองการที่แทจริง สามารถจัดลำดับความสำคัญของปญหาและ

แกไขปญหาไดทันที เพ่ือนำไปสูการพัฒนาขององคกร 
2. ทำใหวางแผนงานโครงการไดตรงเปาหมาย แกปญหาไดถูกจุดและพัฒนาไดตรงตามนโยบายที่

วางไว 
3. เปนกลไกสำคัญที่จะมุงไปสูการปรับปรุงและพัฒนา 
4. ทำใหทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหมอีกครั้งก็จะมีขอมูล

สารสนเทศที่ชัดเจนเท่ียงตรงและเปนปจจุบัน สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

1.8 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1.นายสอาด   สางแป  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล       ประธานกรรมการ 
2.นายมนตรี  แดนเขตต พัฒนาการอำเภอแมวาง   กรรมการ 
3.นางอุไร    วงคแสนสี รักษาการเกษตรอำเภอแมวาง  กรรมการ 
4.นายศรีโทน   วียะ     ส.อบต. บานกาด หมูที่ 4   กรรมการ 
5.นางวาริน   บุญมานันท    ส.อบต. บานกาด หมูที่ 8   กรรมการ 
6.นายสม   จะนะ  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8.นายสายัณห จันทรนอย ผูทรงคณุวุฒิ    กรรมการ 
7.นางดุษฎี   อุนหนอย  ผูแทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
9.นางสาวอชิรยา วันวา     ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 
10.นายองอาจ   นิลสุวรรณ  ผูอำนวยการกองการศึกษา          กรรมการ 

      11.นางจิริยา   มูลประเสริฐ ผูอำนวยการกองคลัง        กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

บทที่ 2 
แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พนัธกิจและแนวทางการพัฒนา 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
วา  มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผุบริหาร  รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร
ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
  ยุทธศาสตรชาติ  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคต            
ที่พึงประสงคนั้น จำเปนจะตองมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตร
ชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการ             
บูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวน         
ในสังคม ทั้ งประชาชน  เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไว              
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจนประจำชาติ  “ม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  
เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน  มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข  
อยูดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรองแนวทางการพัฒนา
ในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  (2) 
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได  ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง   
  2.ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
  4.ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
  5.ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6.ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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 2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
กรอบหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะท่ีผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง
ในประเทศการเขาสูสังคมผูสู งอายุ  ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี                
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  การกอการรายขามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่
ผานมายังคงประสบปญหาหลาย ๆ ดานทั้งปญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม  ผลิตภาพการผลิตต่ำ และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น    
การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 จำเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือตอบริบทการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการวางแผนการพัฒนาที่คำนึงถึงการวางรากฐาน
ของประเทศไทยในระยะยาว  ทั้งในดานความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และการบริหารจัดการท่ีดี 
  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปจจุบัน อยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูประเทศไปสูความ “ม่ันคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เปนหวงเวลาท่ีประเทศไทยใหความสำคัญกับการกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียว หากแตมองถึง
อนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปขางหนา ดังนั้น  การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ               
ทั้งในสวนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และตอเนื่องไปสูแผนพัฒนาฉบับตอ ๆ ไป จึงไมใชแผนที่มุงผลสำเร็จ
ของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ป ของการประกาศใช แตเปนการกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา          
ที่มุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป 
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) 
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความมั่นคงในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม 
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  สำหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 
5 ป ที่จะสงผลตอบสนองเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมหีลักการสำคัญของแผนฯ ประกอบดวย 
  1.ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่             
9 -11 เพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล 
รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันที่ดี สอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ระบบนิเวศน มีความสอดรับ เก้ือกูล และพ่ึงพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระทบทาง
ลบอยางมีนัยสำคัญตอมิติความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม ชุมชน  
วิถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อมุงไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง 
  2.คำนึงถึง “การพัฒนาที่ย่ังยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทยให
เปนพลังสำคัญในการสรางความมั่นคงของชาติ เปนกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียม
ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ  มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค   
มีความสามารถรอบดาน และมีโอกาสในการเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและครอบครัวใหดีข้ึน ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งดานคุณภาพและ
ปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงสรางคนใหใชและอยูกับสิ่งแวดลอม    
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อยูรวมกันอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู  ใหใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม   
สรางและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 
  3.มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศ เพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาง ๆ    
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งกลไกท่ีเปนกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ โดยตองปรับปรุงใหเอ้ือตอการขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกระดับ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ ลดความซ้ำซอน หรือเปนอุปสรรคตอ
การหนุนเสริมการปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ ควบคู กับการพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตรหรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผน ฯ  
ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ใหดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองคความรู 
เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวน 
  กลาวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)     
จะมุงเนนการพัฒนาที่นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการกำกับ          
ทิศทางการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ คำนึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติ
จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง  มีคุณธรรม  จริยธรรม ความเพียร  และมีจิตสำนึกคำนึงถึง
ผลประโยชนของชาติเปนสำคัญ รวมถึงใหความสำคัญกับพัฒนากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการทำงานท่ีมีหนาที่ผลักดันประเด็นการพัฒนาสำคัญตาง ๆ และกลไก
ที่เก่ียวของกับการใชองคความรู เพ่ือใหประเทศกาวไปสูสังคมที่ “มั่นคง  มั่งคง และยั่งยืน” ไดในอนาคต  
2.3 ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2 .ยุทธศาสตรการสรางความเหลื่อมล้ำในสังคม 

          3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
          4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
          5. ยุทธศาสตรความมั่นคง 
          6. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครับและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

          7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนบานและระบบโลจิสติกส 

          8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
          9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

          10.ยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

ยุทธศาสตรหลกัที่ คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน  มีท้ังหมด  9  ดาน  ดังน้ี 
1)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม   
2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน   
3)  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
4)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
5)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม   
6)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   
7)  ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรฐัวิสาหกิจใหเกิดประโยชน

กับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง   
8)  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
9)  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
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 2.4 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-2565) 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม : “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) 
(เมืองท่ีใหความสุขและชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอาศัยและผูมาเยือนในฐานเมืองที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก) 
พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางของการคา การลงทุน และการคมนาคมขนสง 
 3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงเกษตรปลอดภัย 
 4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาค 
 5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ 
 6. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ทองถิ่น 
 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มทางดานการทองเท่ียว สินคา และบริการ 
 2. เพ่ือสรางการเชื่อมโยงของธุรกิจการทองเที่ยวสูชุมชนและทองถิ่น 
 

 เปาหมายและตัวชี้วัด 
 1.รายไดจากการทองเที่ยวจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 2.จำนวนแหลงทองเที่ยว/สถานบรกิารดานการทองเที่ยวที่ไดรบัรองคณุภาพ HA/ (แหง) เพ่ิมข้ึน 
 3.อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของคนครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคา และบริการ 
 2. สงเสริมและพัฒนศักยภาพของแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถ่ินเชื่อมโยง   
สูระดับสากล 
 3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
 4. สงเสริมยกระดับมาตรฐานและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลคาการทองเท่ียวบนฐานการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน 
 5.สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ และการตลาดทางการทองเที่ยว 
  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุนสูสากล 
 วัตถุประสงค 
 1. ยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น 
 2. สรางรายไดจากการจำหนายสินคาและบริการในตลาดที่เหมาะสม 
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 เปาหมายและตัวชี้วัด 
 1. อัตราการขยายตัวของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น 
 2. รายไดจากการจำหนายสินคาเกษตรและสินคาชุมชน 
 3. รายไดจากการจำหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน OTOP เพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
 2. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
 3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต และการประกอบ
ธุรกิจ 
 4. สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล 
  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมวัย 
 2. การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 

 เปาหมายและตัวชี้วัด 
 1. รอยละของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลง 
 2. คาสัมประสิทธิ์การกระจายรายไดลดลง 
 3. คนอายุ 15 – 60 ป เต็ม มีอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น 
 4. อัตรากรวางงานลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาสูศนูยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศดานการศกึษา และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2. สงเสริมวัฒนธรรและภูมิปญญาที่มีศักยภาพ รวมกับเครือขายดานวัฒนธรรมทุกระดบั 
 3. สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
 4. เสรมิสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
 5. ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 วัตถุประสงค 
 1. ปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสรางระบบการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ    
อยางมีสวนรวมในรปูแบบของเครอืขาย 
 2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการใชประโยชนและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. การสรางจิตสำนึกสาธารณะ เพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน 
 

 เปาหมายและตัวชี้วัด 
 1. พ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมขึ้น 
 2. จำนวนวันท่ีมีคุณภาพอากาศเกินกวาเกณฑมาตรฐานท่ีลดลง 
 3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
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 4. สัดสวนขยะมูลฝอย/ ของเสียที่นำกลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ปองกันและทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอำนวยประโยชนไดท้ังทางตรง
และทางออม 
 2 .บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะและเสียอันตรายใหมีคุณภาพดีขึ้น         
และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 3. สงเสริมความเขาใจและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอยางคุมคาในรปูแบบเครือขาย 
 4. พัฒนาเทคโนโยลียีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทนให
เหมาะสมและยั่งยืน 
 
 ประเด็นการพัฒนาที่  5 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
 วัตถุประสงค 
 1 .ชุมชนเขมแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
 2. พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 
 

 เปาหมายและตัวชี้วัด 
 1. สัดสวนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศ) ลดลง 
 2. สัดสวนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรพัย๗ ลดลง 
 3. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง 
 4. รอยละของพ้ืนที่ความเสี่ยงสูงตอการเกิดสาธารณภัย ลดลงรอยละ 3 
 5. รอยละของคดียาเสพติดรายสำคัญ (ฐานขอหาผลิตจำหนาย และครอบครองเพื่อจำหนาย) เปรียบเทียบ
กับคดีท่ีจับกุมทั้งหมดลดลง 
 6. รอยละของหมูบานที่มีปญหายาเสพติด ลดลงรอยละ 5 
 7. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคดีการจับกุมการกระทำความผิดเก่ียวกับการคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวเนื่องตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพดานความมั่นคงภายใน มุงเนนการบูรณาการความรวมมือขอทุกภาคสวนเพ่ือรับมือกับ
ปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทุกรูปแบบ 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพความพรอมดานความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชกลไกประชารัฐ 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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2.5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน  
  “โครงสรางพื้นฐานพัฒนา    รักษาศิลปวัฒนธรรม      นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  
 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  และแหลงน้ำ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพตอ 
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

2. จัดใหมีแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร อยางเพียงพอการพัฒนาดาน 
เศรษฐกิจ 

3. สงเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 
   การพัฒนาดานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
5. รักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีทองถิ่น  และทะนุบำรุงศาสนา และวัฒนธรรม 
การพัฒนาดานสาธารณสุข 
6. ปองกันและควบคุมโรคระบาดและโรคติดตอในชุมชน 
7.  สงเสริมดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน 
การพัฒนาดานสังคม 
8. จัดสวัสดิการ ชวยเหลือ ดูแลผูดอยโอกาสทางสังคม 
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชน 

  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10. พัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

  11. เผยแพรการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมือง
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานที่สามารถใหบริการประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  
   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ไวเปน         
6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

ยุทธศาสตรการพัฒนา  มีประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 7 ยุทธศาสตร   ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
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แนวทางการพฒันาทองถิ่น 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ำ และแนวตลิ่ง 
 2.  กอสราง ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ 

3.  พัฒนาระบบจราจร 
4.  กอสราง ปรับปุรง บำรุงรักษา  และจัดหาแหลงน้ำ 

2. ดานเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  สงเสริม  สนับสนุนอาชีพและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 
2.  กอสราง ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี รวมทั้งจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 

3.  ดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และงานประจำป 
2.   สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในดานการศึกษา  

4.  ดานสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปองกันและควบคุมการเกิดโรค และสงเสรมิสุขภาพอนามัย 
2.  สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

5.  ดานสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม  และพัฒนาศักยภาพบุคคลในชุมชน 
2.  สงเสริมและรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในหมูบาน 

6.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  พัฒนา และปรับปรงุภูมทิัศน  สภาพแวดลอมในตำบล 
2.  ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.  ดานการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1.  สนับสนุนสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 

 2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป 
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นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานกาด  
 ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบาน
กาด ไดกำหนดนโยบายไว ดังนี้ 

1. นโยบายดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองคกรใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุคเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

-  พัฒนาแผนระยะสั้นและระยะยาวใหครอบคลุมทุกดาน โดยระดมแนวความคิดจากทุก 
ภาคสวน 

-  พัฒนาคณุภาพของบุคลากรในองคกรใหเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการและสนองนโยบาย 
ของทางราชการอยางมีคุณภาพ 

-  พัฒนาและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในทุกระดับโดยไมเลือก 

ปฏิบัติ 

-  รณรงครวมกับกำนัน ผูใหญบาน ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 -  กอสราง ปรับปรุง บำรุงรกัษา ถนน ทางระบายน้ำ 

 -  กอสราง ปรับปรุง บำรุงรกัษา สิ่งกอสราง สาธารณูปโภค ตาง ๆ ในเขตรับผิดชอบ 

 -  พัฒนา ปรับปรงุ บำรุงรักษาแหลงน้ำ อุปโภค บริโภค โดยเฉพาะแหลงน้ำเพื่อ 

การเกษตร 

 -  ประสานแผน ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ในการดำเนินงานพัฒนาทั้งแผน 

เกาและแผนใหม 

 - พัฒนาขยายเขตไฟฟาไปยังแหลงความตองการของประชาชน 

3.  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 -  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดบัพื้นฐานในระบบ 

 - สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 

 -  สนับสนุนและใหความรวมมือกับองคกรวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม 

 -  สนับสนุนในการสืบฮีต สานฮอย ของวัฒนธรรมทองถิ่น โดยเฉพาะภูมิปญญาชาวบาน 

 -  พัฒนา ปรับปรงุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยในทุกระบบ โดยเฉพาะระบบ 

อินเตอรเน็ต บริการฟรี 

 -  สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา 

4.  ดานเศรษฐกิจ 

 -  พัฒนาและสงเสรมิอาชีพเกษตรกรรรมโดยความรวมมอืขององคกรภาครฐัและเอกชนที่ 

เก่ียวของ ทั้งนี้เพื่อเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร 

 -  สงเสริมบริหารจัดการตลาดนัดดานพืชผลทางการเกษตรใหกวางขวาง 

 -  สงเสริมและใหคำแนะนำเกี่ยวกับตลาดการคาพืชผลทางการเกษตรแตละประเภท ทั้งน้ี 

อยูในดุลยพินิจ  และความพึงพอใจของสมาชิก 
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 -  สงเสริมและสนับสนุนดานเศรษฐกิจชุมชน ชวยดานบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน 

รวมถึงการติดตอ กลุมซื้อ-กลุมขาย เพ่ือหาทางออกรวมกัน (หอมหัวใหญ) สินคาทางการเกษตร 

 -  สงเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีในทุก ๆ ดาน  โดยเฉพาะสงเสริมสนับสนุนใหความรูอัน 

ประดุจอาวุธทางปญญาใหกับสตรีในองคกรกองทุนแมของแผนดิน 

 -  สงเสริมและพัฒนาสถานที่ทองเท่ียวเขตแดนเชื่อมกับองคการบริหารสวนตำบลแมวิน 

5.  ดานสงเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

- พัฒนาสงเสริมงานสุขาภิบาลเพ่ือปองกันโรคภัยไขเจ็บรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

-  พัฒนาและสงเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 

-  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาพื้นบาน กีฬาสากล ตลอดจนการออกกำลัง 

กาย  เพ่ือเปนการสันทนาการการเชื่อมความสามัคคีและเพื่อความสนุกสนานชวงวางเวนภารกิจหลักของ

ครอบครัว 

-  โครงการเบ้ียสูงอายุจายทุกวันที่  3  ของเดือน ยกเวนวันหยุดราชการ 

-  ประสานโครงการรัฐบาลเรื่องบานสงเคราะหและบานมูลนิธิ 

-  สงเสริม สนับสนุน  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน บรกิารเจ็บปวย 24 ชั่วโมง 

-  อาชีพเกษตรเรียนรู 

-  ผูสูงอายุทองเท่ียววัฒนธรรม อริยธรรม 

-  สงเสริมใหมีการจัดดานสวัสดิการแกผูสูงอายุ มีศูนยสำหรับแพทยแผนไทย การใชสมุนไพร 

พื้นบาน บริหารจัดการโดยผูสูงอายุของชุมชน 

6.  ดานพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ 

-  สงเสริมและพัฒนาแหลงน้ำรวมกับองคกรที่เก่ียวของ 

-  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรปาไม 

-  สงเสริมและใหการสนับสนุน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ำ ปาไม 

รวมกับภาคองคกร ภาคี เครือขาย และชุมชนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการบริหารจัดการ

แหลงน้ำขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ซึ่งเปนตนน้ำท่ีจะทำฝายทดน้ำหลีกเลี่ยงการสรางฝายกักเก็บ

น้ำที่ไมไหลลงทางตอนลาง 

-  สงเสริมแหลงทองเที่ยวเขตแดนเชื่อมกับองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 

 
 



 
 

บทที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ไดกำหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา        
เปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง   
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน                
เดือนธันวาคมของทุกป  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด          
ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ประจำปงบประมาณ          
พ.ศ. 2563  เรียบรอยแลว โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น  ซึ่ งสรุปผลการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาองค การบริห ารส วนตำบลบ านกาด                       
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 
3.1 แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด (Input) 

 แบบที่  1  แบบประเมินการจัดทำแผน ยุทธศาสตรขององคก รปกครองส วนท องถิ่ น                    
(ประเมินหลังจากที่ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว) 
 สรุปผล  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีการดำเนินงานเปนไปตามขั้นตอนการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรที่ถูกตอง ครบถวน ทุกขั้นตอนตามกำหนดระยะเวลา 
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การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไมมีการ

ดำเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถิ่น 
  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทำแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคญัของทองถ่ินมาจัดทำ

ฐานขอมูล 
  

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (swot) เพื่อประเมินสถานภาพ

การพัฒนาทองถิ่น 
  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ี
สอดคลอง กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ี
สอดคลอง  กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   
13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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3.2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด (Process) 

 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 3 ป มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.2.1 การวางแผน 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ไดจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  โดยผานการมี
สวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลบานกาด กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 

 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565 ) เมื่อวันที่   13  มิถุนายน  2562  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตำบลบานกาด      
ไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ปท่ี 1 พ.ศ. 2561 จำนวน 
88  โครงการ งบประมาณ 16,776,000 บาท ปท่ี 2 พ.ศ. 2562 จำนวน 117 โครงการ งบประมาณ 
30,800,148  บาท ปที่ 3 พ.ศ. 2563 จำนวน 162 โครงการ งบประมาณ 31,234,070 บาท  ปที่ 4  
พ.ศ. 2564 จำนวน 197  โครงการ งบประมาณ 38,698,756 บาท ปที่ 5 พ.ศ.2565 จำนวน 204 
โครงการ งบประมาณ 52,881,070 บาท 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 
เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2562  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2562  ไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2562  เพ่ิมเติม ป 2563  
จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 4,479,000 บาท  
 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2563  เมื่อวันที่ 27  มกราคม  2563  ไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2563  เพิ่มเติม ป 2563  
จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 380,000 บาท  

 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2563  เม่ือวันที่ 23  มีนาคม  2563   ไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  3/2563  เพิ่มเติม ป 2563 จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 420,000 บาท ป 2564 จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 9,410,000 บาท  ป 2565 
จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 8,470,000 บาท 
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องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563   เมื่อวันท่ี  16 มิถุนายน  2563 ไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  4/2563  เพิ่มเติม ป 2563 จำนวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 2,982,000 บาท ป 2564 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 3,082,000 บาท ป 2565    
9 โครงการ งบประมาณ 2,282,000 บาท 
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ยุทธศาสตร 

ปที่ 1 พ.ศ. 2561 ปที่ 2 พ.ศ. 2562 ปท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปท่ี 4 พ.ศ. 2564 ปท่ี 5 พ.ศ. 2565 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ งบประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและแหลงน้ำ 

35 8,790,00๐ 34 23,152,000 41 15,010,411 79 22,298,686 91 36,999,000 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4 120,๐๐๐ 17 360,000 18 560,000 18 560,000 18  560,000 

3. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

20 979,000 27 1,471,000 32 1,847,070 31 1,847,070 31 1,847,070 

4. การพัฒนาดานสาธารณสขุ  3 170,000 7 271,000 8 283,000 8 283,000 8 284,000 

5. การพัฒนาดานสังคม 8 5,044,000 12 6,121,600 26 9,005,000 26 9,005,000 25 8,610,000 

6. การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอม 

7 168,๐๐๐ 10 255,000 20 3,025,000 17 2,990,000 18 2,996,000 

7. การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร 

11 1,505,000 10 840,000 17 1,705,000 18 1,715,000 13 1,585,000 

รวม 88 16,776,000 117 30,800,148 162 31,234,070 197 38,698,756 204 52,881,070 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565)  

ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 

 

 
 

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 
 
 

 
 
 
 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ชือแผนภมิู

ยทุธศาสตรท์ี 1 ยทุธศาสตรที์ 2 ยทุธศาสตรที์ 3 ยทุธศาสตรท์ ี4 ยทุธศาสตรท์ ี5 ยทุธศาสตรท์ ี6 ยทุธศาสตรท์ ี7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ชือแผนภมิู

ยทุธศาสตรที์ 1 ยทุธศาสตรท์ ี2 ยทุธศาสตรท์ ี3 ยทุธศาสตรท์ ี4

ยทุธศาสตรที์ 5 ยทุธศาสตรท์ ี6 ยทุธศาสตรท์ ี7



 
 

 
23 

 
3.2.2 การดำเนินงาน  

  ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำป  พ.ศ. 2563   เมื่อวันที่ 24  กันยายน  พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย จำนวนทั้งสิ้น 69  โครงการ งบประมาณ 10,054,670 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 
1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
อนุมัติงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

จำนวน 
งบประมาณ 

จำนวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลง
น้ำ 

41 15,010,411.00 5 1,699,982.28 

 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 18 560,000.00 3 125,000.00 

 
3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

32 1,852,070.00 23 887,070 

 

4. การพัฒนาดานสาธารณสุข 8 282,000.00 4 201,000 

 
5. การพัฒนาดานสังคม 26 8,800,000.00 13 5,788,600 

 

6. การบริหารทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

20 3,025,000.00 7 70,000 

 

7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 17 1,705,000.00 12 660,000 

 

รวม   162 31,234,070.00     69 
 

10,054,670 
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แผนภูมิแสดงการอนุมัติงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำแนกตามยุทธศาสตร ในแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1(1,117583) ยุทธศาสตรที่ 2(145,000)

ยุทธศาสตรที่ 3(571,410) ยุทธศาสตรที่ 4 (156,000)

ยุทธศาสตรที่ 5(5,768,600) ยุทธศาสตรที่ 6(55,000)

ยุทธศาสตรที่ 7(690,000)



 
 

25 
 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร 
               การพฒันา 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กำหนดไวภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมี
กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 1 ป (รายป) โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  
เดือน  ตุลาคม  ๒๕62 – กันยายน  ๒๕๖3 
สวนที่  ๑    ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  12  เดือน  (เดอืนตุลาคม  2561 – กันยายน  ๒๕๖2) 

 
สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
     

ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

บรรจุใน
ขอบัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำ 41 5 12.19 
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 18 3 16.67 
3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32 23 71.87 
4. การพัฒนาดานสาธารณสุข 8 4 50.00 
5. การพัฒนาดานสังคม 26 13 50.00 
6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 20 7 35.00 
7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 17 12 70.58 

รวม 162 69 42.59 
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การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคณุภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และขอ ๑๔ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี             
๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่              
15 พฤษภาคม  2562 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  จะตองดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตร  และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5)  เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อใหการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด     
เปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยดำเนินการติดตามและประเมินยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น   
พ.ศ. 2561-2565 และดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น       
พ.ศ.2561-2565  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5797 ลงวันที่   
10  ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี            
15  พฤษภาคม  2562  กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการใหเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป ขณะนี้งบประมาณรายจายประจำป 2564  ไดประกาศใชแลวเมื่อวันที่ 22  กันยายน  
2563 ดังนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ องคการ
บริหารสวนตำบลบานกาดตองดำเนินการติดตามภายในวันท่ี  22  พฤศจิกายน  2563 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดดำเนินการ
ติดตามประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 และติดตาม
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบานกาด โดยมีรายละเอียดผลการติดตาม
ดังนี้ 
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ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 
ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนน 

เฉลี่ยที่ได 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 18.36 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ 18.40 
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖0 53.09 
   ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) (9.36) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) (9.45) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (9.36) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) (4.45) 
   ๓.๕ กลยุทธ (๕) (4.45) 
   ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (4.36) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (4.64) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) (4.55) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (4.45) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 90.18 
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ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเฉลี่ย
ท่ีได 

๑. การสรปุสถานการณการพิจารณา ๑๐ 8.82 
๒. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8.82 
๓. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ ๑๐ 9.09 
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 9.27 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (4.64) 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (4.45) 
   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 

(๕) (4.45) 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (4.45) 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

(๕) (4.36) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) (4.45) 
   ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (4.36) 
   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง 
 มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) (4.00) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (4.36) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (4.55) 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่
จะไดรบั 

(๕) (4.36) 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (4.64) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 89.09 
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แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาดและวัดความพึงพอใจ 
(Output) 

แบบที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
การติดตามประเมินผล ถือเปนข้ันตอนท่ีสำคัญอยางย่ิงของการนำแผนไปสูการปฏิบัติ เนื่องจาก

การติดตามและจะทำใหผูเก่ียวของ ไดทราบความกาวหนาของการดำเนินการตามแผนวา ไดมีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน และกิจกรรม ท่ีไดกำหนดไวในแผนงาน มีการใชทรัพยากรตาง ๆ เปนไปอยางเหมาะสม                
การประเมินผลทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ดังนั้น 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงใหความสำคัญในการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของ
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาบรรลุ
เปาหมายที่วางไวหรือไม ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลมากนอย
เพียงใด ตลอดจนการนำขอเสนอแนะที่ไดรับทราบมาทำการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับปญหา
และความตองการของประชาชนตอไป 

 1. แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 1 แบบ 3/2) 
เปนการติดตามที่ใชประเมินผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดตาม

ยุทธศาสตรที่กำหนดไว และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง คือ ตั้งแตเดือน ตุลาคม - ธันวาคม
ของทุกป โดยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ใหครอบคลุมประชาชนครบทุกเพศวัย, อาชีพ, 
พื้นท่ีในตำบลบานกาด สรุปไดดังนี้ 
 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1 จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 
 
 

เพศ จำนวน รอยละ 
ชาย 26 52 
หญิง 24 48 
รวม 50 100 

 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนเพศชาย จำนวน 26 คน       
คิดเปนรอยละ  52  เปนเพศหญิง จำนวน 24    คน คิดเปนรอยละ 48 
 

ตารางที่ 2 จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 
  

อายุ จำนวน รอยละ 
ต่ำกวา  20  ป     3 6 
20 - 30  ป    6 12 
31 - 40  ป 18 36 
41-50 ป 7 14 
51-60 ป 13 26 

มากกวา 60 ป 3 6 
รวม 50 100 
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จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 31 – 40 ป จำนวน  18   คน    
คิดเปนรอยละ 36    รองลงมาอายุ 51-60 ป จำนวน 13   คน คิดเปนรอยละ 26   และอายุ 41-50 ป 
จำนวน 7  คน คิดเปนรอยละ  14  อายุ 20-30 ป จำนวน  6   คน คดิเปนรอยละ  12  อายุ ต่ำกวา 20 ป 
จำนวน  3  คนคิดเปนรอยละ  6  อายุมากกวา 60 ป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6  ตามลำดับ 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศกึษา 
  

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 
ประถมศึกษา   16 32 
มัธยมศึกษา  24 48 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 2 4 
ปริญญาตรี 8 16 

สูงกวาปริญญาตรี 0 0 
รวม 50 100 

 
 

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จำนวน 24   คน คิดเปนรอยละ  48  รองลงมามีระดับประถมศึกษา  จำนวน  16 คน คิดเปนรอยละ 32   
ระดับปริญญาตรี จำนวน 8  คน คิดเปนรอยละ  16 และมีระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  จำนวน 2  คน 
คิดเปน รอยละ 4  ตามลำดับ 
 
 
ตารางที่ 4 จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 
  
 

อาชีพ จำนวน รอยละ 
รับราชการ 0 0 

เอกชน /รัฐวิสาหกิจ   2 4 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 6 12 

รับจาง 8 16 
นักเรียนนกัศึกษา   3 6 

เกษตรกร 31 62 
รวม 50 100 

 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร จำนวน 31 คน คิด

เปน   รอยละ  62  รองลงมาคืออาชีพรับจาง จำนวน 8   คน คิดเปนรอยละ 16  และมีคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ  12  อาชีพนักเรียนนักศึกษา จำนวน 3   คน คิดเปนรอยละ 6 อาชีพเอกชน /
รัฐวิสาหกิจ  จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 ตามลำดับ 
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สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดในภาพรวม   

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดในภาพรวมมากนอย
เพียงใด 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ 
(คน) 

ไมพอใจ 
(คน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

29 21 0 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

25 25 0 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

26 24 0 

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรร
ตอสาธารณะ 

20 29 1 

5) มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 23 26 1 
6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 22 28 0 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

21 29 0 

8)การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

17 31 1 

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

23 26 1 

รวม 23 26 1 
 

 
 จากตารางท่ี 5 ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล
ดอยเตา ในภาพรวมสวนใหญ พอใจปานกลาง คิดเปน เปนรอยละ   52   รองลงมาอยูในระดับพอใจมาก    
คิดเปนรอยละ   46   และไมพอใจ คิดเปนรอยละ  2  ของประชากรที่เขารวมการสำรวจทั้งหมด 50   คน 
 

 2. แบบประเมินตนเอง (แบบที่ 2 แบบ 3/3) การประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

2.1   เก็บรวมรวมแบบประเมินและขอมูลที่ไดจากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  50  ชุด   
  -  บันทึกขอมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  50  ชดุ 

2.2  วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูทำแบบประเมินโดยหาคารอยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะหความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็น
การประเมิน  โดยการหาคาความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 



 
 

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเตม็ทั้งหมดในแตล่ะประเด็นการพัฒนา 

(5๐๐  คะแนน)   
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๑)  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละยุทธศาสตร  3,500  คะแนน  
                                              (7 x 10x 50) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 1,200      คะแนน ระดับ  ไมพอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน 1,201 – 2,300  คะแนน ระดับ  พอใจ
  
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   2,301 – 3,500         คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การคำนวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
 

 
 

 
 

 
๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา  4,๐๐๐  คะแนน 
                (8 x ๑๐ x 5๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – 1,300      คะแนน ระดับ  ไมพอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน 1,301 – 2,600  คะแนน ระดับ  พอใจ
  
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   2,601 – 4,000         คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การคำนวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
 
 
 

 
 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแตละประเด็นการพัฒนา  500  คะแนน 
                                (10x 50) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – 160   คะแนน  ระดับ  ไมพอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   161 – 330    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   331 – 500   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การคำนวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(3,500  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ  = 

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐ 
คะแนนความพึงพอใจเตม็ทั้งหมดในแตล่ะประเด็นการพัฒนา 

(4,๐๐๐  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา  = 
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๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดำเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม)           
ขององคการบริหารสวนตำบลบานกาดในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวม 
ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลทั่วไป 
 

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   50   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จำนวน   26     คน  

๑.๒  เพศ   หญิง    จำนวน    24     คน   
 

๒.  อายุ 
๒.๑   ต่ำกวา  ๒0 ป     จำนวน   3  คน   

  ๒.๒  ระหวาง  20-30  ป  จำนวน   6 คน   
  ๒.๓  ระหวาง  31-41  ป  จำนวน   18 คน  
  ๒.๔  ระหวาง 41-50  ป     จำนวน  7 คน 

  2.5  ระหวาง 51-60 ป   จำนวน  13       คน 
  2.6  มากกวา 60 ป   จำนวน                      1 คน 
 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ประถมศึกษา   จำนวน      16 คน   
  ๓.๒  มัธยมศกึษาหรอืเทียบเทา         จำนวน  24 คน    
  ๓.๓  อนุปรญิญาหรือเทียบเทา  จำนวน        2 คน    
  ๓.๔  ปริญญาตรี      จำนวน    8 คน 
  3.5  สูงกวาปริญญาตรี   จำนวน   0 คน 
    
 

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ    จำนวน  0 คน  
  ๔.๒  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน  2 คน 
  4.3 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   จำนวน  6 คน 
  ๔.๔  รับจาง    จำนวน  8 คน 
  ๔.๕  นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน  3 คน 
  4.6  เกษตรกร    จำนวน  31 คน  
  4.7 อื่น ๆ     จำนวน  0 คน 
 
 
 
 

 



 
 

34 
 
สวนท่ี  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  3,500 คะแนน) 

ระดับ 
ความพงึพอใจ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 3,406 พอใจมาก 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3,375 พอใจมาก 

3. การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3,418 พอใจมาก 

4. การพัฒนาดานสาธารณสุข 3,434 พอใจมาก 

5. การพัฒนาดานสังคม 3,402 พอใจมาก 

6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3,379 พอใจมาก 

7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 3,364 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 24,5๐๐  คะแนน) 23,796 พอใจมาก 
 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 97.31 - - 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 96.43 - - 

3. การพัฒนาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 97.66 - - 

4. การพัฒนาดานสาธารณสุข 98.11 - - 

5. การพัฒนาดานสังคม 97.2 - - 

6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 96.54 - - 

7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 96.11 - - 

ภาพรวม 97.13   
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๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพฒันา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  4,๐๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 3,084 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2,950 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2,958 พอใจมาก 
๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 2,863 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3,039 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2,880 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 2,960 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3,062 พอใจมาก 

รวม (เต็ม  32,๐๐๐  คะแนน) 23,796 พอใจมาก 

 
 
 

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 77.10 - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 73.75 - - 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 73.95 - - 
๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 71.58 - - 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 75.98 - - 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 72 - - 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 71.5 - - 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 76.55 - - 

ภาพรวม 74.36   
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๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
 

ยุทธศาสตรที่  ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  500  คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 443 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 433 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 430 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 410 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 426 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 403 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 424 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 437 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 4,0๐๐  คะแนน) 3,406 พอใจมาก 

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  500  คะแนน) 

ระดับความพงึ
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 436 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 416 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 418 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 400 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 429 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 415 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 424 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 434 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 4,0๐๐  คะแนน) 3,375 พอใจมาก 

 
ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  500คะแนน) 

ระดับความพงึ
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 448 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 424 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 418 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 402 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 436 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 416 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 436 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 443 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 4,0๐๐  คะแนน) 3,418 พอใจมาก 
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ยุทธศาสตรที่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  5๐๐  คะแนน) 

ระดับความพงึ
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 442 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 427 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 425 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 412 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 445 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 415 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 423 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 445 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 4,0๐๐  คะแนน) 3,434 พอใจมาก 

 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  500  คะแนน) 

ระดับความพงึ
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 442 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 420 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 423 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 417 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 435 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 413 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 420 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 432 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 4,0๐๐  คะแนน) 3,402 พอใจมาก 

 
ยุทธศาสตรที่  6  ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  500  คะแนน) 

ระดับความพงึ
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 440 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 421 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 427 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 417 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 431 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 412 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 419 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 430 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 4,0๐๐  คะแนน) 3,397 พอใจมาก 
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ยุทธศาสตรท่ี  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  500  คะแนน) 

ระดับความพงึ
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 433 พอใจมาก 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 409 พอใจมาก 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 417 พอใจมาก 
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 405 พอใจมาก 
๕.  มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 437 พอใจมาก 
๖.  มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 406 พอใจมาก 
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 419 พอใจมาก 
8.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 438 พอใจมาก 

รวม (เต็ม 4,0๐๐  คะแนน) 3,364 พอใจมาก 

 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และขอ ๑๔ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 
ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในฐานะหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่สงเสริมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีการบริหารกิจการบานเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  เพ่ือใหการดำเนินงานมุงสูเปาหมายดังกลาว กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช
จายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิด
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลในการ
วางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการดำเนินงานมาอยางตอเน่ืองถึงปจจุบัน 

 

 
 เพื่อใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ระหวางเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน ๒๕๖3  เปนไปดวยความถูกตองและ
บรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดังกลาว  
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดดำเนินการนำเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และไดนำขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.บานกาด มีดังนี ้
 

  ยุทธศาสตร โครงการ จำนวนงบประมาณ หนวยงานทีรับผดิชอบ 
วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและแหลงน้ำ 

โครงการปรับปรุง บำรุงรักษาถนนในเขตพื้นท่ี ต.บาน
กาด 

513,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดสัญจรไปมาอยาง
สะดวก 

ถนนที่ชำรุดทุกสายในเขต พื้นที่ ต.บานกาด 

2. 
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและแหลงน้ำ 

โครงการกอสรางถนน คสล.สายทุงหวย (หนาบานนาง
แกวดี) หมูท่ี 9 

300,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักชาง, สำนกัการชาง 

เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดสัญจรไปมาอยาง
สะดวก 

จำนวน 1 สาย 

3. 
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและแหลงน้ำ 

โครงการขยายเขตไฟฟาลำเหมืองหวยผึง้ ม.1 304,583.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สำนักชาง, สำนกัการชาง 

เพื่อใหประชาชนในพื้นที ่มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง จำนวน 1 จุด 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาการ เกษตรอยาง
ยั่งยืน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเกษตรกรมีความรูในการการเกษตรอยาง
ยั่งยืน 

เกษตรกร จำนวน 50 ราย 

5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการสงเสริมการผลิตพืชผักปลอด ภัยและปลอด
สารพิษ ม.1,2,3,7,9 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหมีพืชผักที่สะอาด ปลอดภัยไมมีสารเคมี
บริโภค 

เกษตรกรจำนวน 50 คน ของแตละหมูบาน 

6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม ประจำ ตำบลบานกาด 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใชเปนศูนยประสานงาน และสงเสริมสนับสนุน
ผลิตภัณฑชุมชน หรือเศรษฐกิจในชุมชน 
 
  

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจฯ เชิงคุณธรรมตำบลบาน
กาด 

8. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย ประจำป 10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
 
 

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจา อยูหัว 
 
  

อปท.ในเขตพ้ืนท่ี อ.แมวาง 
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9. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการ "มหัศจรรยแมวาง" (Amazing Maewang) 100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเผยแพรวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิต
สูเกษตรกรผูสนใจและเพื่อเปนการสงเสริมผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปละ 1 คร้ัง 

10. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการธรรมะเพื่อประชาชน 5,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อใหประชาชนในเขตพ้ืนที่เขาใจหลักธรรม คำ
สอนทางพุทธศาสตรได อยางลึกซ้ึง 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบล บานกาด 

11. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการเผยแพรความรูเพ่ือการอนุรักษ วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น 

10,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงความสำคัญของการ
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบล บานกาด 

12. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต รดน้ำดำหัวผูสูง 
อาย ุประจำป 

100,000.00 

 
 
 
 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่ออนุรักษประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประชาชนในตำบลบานกาด ทุกคนเขารวมงานพิธ ี
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13. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมรัฐพิธี และวันสำคัญ ทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงวฒันธรรม ประเพณีของ
ทองถิ่น 

10,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา  

เพื่ออนุรักษ ขนบธรรมเนียมประเพณีทีดี่งามของ
ไทย 

จัดงานวันสำคัญตางๆ 

14. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาต ิ 10,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา  

เพื่อปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ วันสำคัญตางๆ 

15. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมและเทิดทูนในพระ มหากรุณาธิคุณ 
(โดยอุดหนุนอำเภอแมวาง) 

15,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

อุดหนุนอำเภอแมวาง เพื่อนำไปประกอบพิธีการ
และจัดกิจกรรม วันสำคญัตางๆ 

วันจักร,ี วันฉัตรมงคล, วันที1่2 ส.ค.วันท่ี 5 ธ.ค. 
วันปยะมหาราช 

16. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 10,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

อุดหนุนอำเภอแมวาง เพื่อนำไปประกอบพิธีการ
และจัดกิจกรรม ตามวัฒนธรรมวันสำคญัตางๆ 

วันขึ้นปใหม, วันเขาพรรษา, วันลอยกระทง, วัน
สงกรานต ฯลฯ 

17. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไม ประจำป 30,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
 
 
 
 

เพื่อนำไปจัดทำรถบุปผาชาติเขาประกวด ขบวนจัดรถบุปผาชาติ 
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18. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูภูมิปญญา 
ทองถิ่นของประชาชน (อุดหนุนพัฒนาชมุชนจังหวัด
เชียงใหม) 

5,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
 
  

จัดซุมรานคาของอำเภอแมวางในงานกาชาดและ
งานฤดูหนาว 

ซุมรานคาอำเภอ 

19. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลม หมู2 30,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของไทย แรม 8 ค่ำ เดือน 7 

20. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการตักบาตรเทโว หมูท่ี 2 5,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของไทย จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว หลังวันออกพรรษา 

21. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสรงน้ำครูบาเจาศรวีิชัย (อุดหนุนวัดบานใหม
ปางเติม) 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของไทย จัดกิจกรรมทุกเดือน 9 ของ ทุกป 

22. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนตำบล บานกาด 120,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
 
 

เพื่อใหนักกีฬาตวัแทนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ 
รูจักการออกกำลังกาย 

ประชาชนทั่วไปตำบล บานกาด 
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23. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน 0.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อใหการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก
นักเรยีน 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบาน ใหมปางเติม 

24. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน , คาจัดการเรียนการสอนรายหัว 
คาหนังสือเรยีน , คาอุปกรณการเรยีน ,คาเครื่องแบบ 
นักเรยีน , คากจิกรรมพัฒนาผูเรยีน) 

80,910.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา เด็กเล็กบานใหมปางเติม 

25. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ใหแกศูนยเด็ก
เล็กบานใหมปางเติม 

20,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อแปง น้ำยาลางจาน ไมกวาด ไมถู ฯลฯ วัสดุงานบานงานครัว ของ ศูนยเด็กเล็กบานใหมฯ 

26. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ ของเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 

20,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมการเรียนรูนอกสถานท่ีของเด็กเล็ก เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานใหมปางเติม 

27. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำป 2562 
2563,2564,2565, 

50,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
 
 
 
 

เพื่อจัดหาเครื่องเขียน, อุปกรณการเรยีน, และของ
เลน สำหรับ จัดงานวันเด็ก 

เด็กนักเรียนในตำบล บานกาด ทุกคน 



 
 

44  

28. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 

11,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กเล็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานใหมปางเติม ไดรับการสงเสรมิดานพัฒนาการ
อยางถูกตองเหมาะสมกับยและมีความพรอมในการ
ที่จะพัฒนาใน ระดับตอไป 
  

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา เด็กเล็กบานใหมปางเติม 

29. 
การพัฒนาดานการศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดานทันตก
รรม สำหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปาง
เติม 

9,500.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 
  

เพื่อสรางความมีสวนรวมของทุกฝายทีเ่กี่ยวของใน
การสงเสรมิปองกันทันตสุขภาพของเด็กเล็กกอนวยั
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติมให
ไดรับการดูแลทันตสุขภาพอยางเหมาะสมมีสุขภาพ
ชองปากและฟนที่ดี 

เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา เด็กเล็กบานใหมปางเติม 

30. 
การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ปลอดจากโรคภัยตางๆ 
(ม.1,2,3,7,9) 

1.โครงการ TO BE NUMBER ONE 2.โครงการ
ควบคุมโรคหนอน พยาธิ 3.โครงการควบคุมโรค
ขาดสาร ไอโอดีน 4.โครงการสืบสานพระราช 
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง เตานม 5.โครงการ
หมอหมูบานตาม พระราชประสงค 

31. 
การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 56,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดูแล สงเสริมสุขภาพประชาชนในตำบลบาน
กาด 

ประชาชนในตำบลบานกาด 

32. การพัฒนาดานสังคม โครงการชวยเหลือเบีย้ยงัชีพผูสูงอาย ุ 4,360,800.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อชวยเหลือคนชราทีข่าดผูแลและมีฐานะ ยากจน ผูสูงอายุในเขตพื้นที่ อบต. บานกาด 

34. การพัฒนาดานสังคม โครงการชวยเหลือเบีย้ยงัชีพผูที่ติดเชื้อ เอดส 78,000.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
 
  

เพื่อชวยเหลือผูท่ีติดเชื้อเอดสในพื้นที่ตำบลบาน
กาด 

ผูติดเชื้อเอดส ในเขตพื้นท่ี อบต.บานกาด 
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35. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนา ครอบครัวใน
ชุมชนตำบลบานกาด 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

สงเสริมความสัมพันธ และลดความรุนแรงใน
ครอบครัว 

ครอบครัวในตำบล บานกาด 

36. การพัฒนาดานสังคม โครงการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพแกสตรีใน ชุมชน 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหกลุมสตรใีนตำบลมีศักยภาพในการทำงาน ทุกหมูบานในตำบล 

37. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพสภาเด็ก และ
เยาวชน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนในตำบลบานกาดเพิ่มพูน
ศักยภาพและพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เด็กและเยาวชนในตำบล บานกาด 

38. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับภยัและการปองกัน 
ภัยแกประชาชน 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สมาชิก อปพร.ตำบลบานกาด 

39. การพัฒนาดานสังคม โครงการฝกซอมแผนปองกันและระวังอัคคีภัย 15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรูใหแกอปพร. สมาชิก อปพร.ตำบลบานกาด 

40. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางการ จราจร
ในชวงเทศกาลและวันสำคัญตางๆ 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปองกันและลดอบุัติเหตุทางการจราจรในชวง
วันสำคัญ 

ทุกหมูบานในเขต อบต. 

41. การพัฒนาดานสังคม โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต.  

เพื่อใหปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง ทุกหมูบานในเขต อบต. 

42. การพัฒนาดานสังคม โครงการการแพทยฉุกเฉินการปฐมพยาบาลเบื้องตน 20,000.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
 
 
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรูในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
ใหแกพนักงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลบาน
กาด 

ทุกหมูบานในเขต อบต. 
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43. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการสงเสริมและสนับสนุนศูนยปรองดอง 
สมานฉันท อบต.บานกาด 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต.  

เพื่อสงเสริมความสามัคคีของประชาชนตำบลบาน
กาด 

เขตพื้นที่ตำบลบานกาด 

44. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลกรอน 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปองกันปญหาหมอกควันและไฟปา และภาวะ
โลกรอน 

ทุกหมูบานในเขต อบต. 

45. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะและ ปาชุมชน 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหพื้นท่ีตำบลบานกาดมีตนไมและปาชุมชน
มากยิ่งข้ึน 

จำนวนตนไม และปาชุมชน เพ่ิมมากขึ้น 

46. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรักน้ำ รักปา รักษาแผนดิน 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาฯอยู
หัว และเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในการจัดการทรัพยากรน้ำ 

เขตพื้นที่ตำบลบานกาด 

47. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและ ไฟ
ปา 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา เขตพื้นที่ตำบลบานกาด 

48. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมและพัฒนาสถานท่ี ทองเท่ียวภายใน
ตำบล 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาสถานท่ีทองเที่ยวใหสวยงาม เพื่อตอนรับ
นักทองเที่ยว 

แหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ ตำบลบานกาด 

49. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อกำจัดขยะในตำบลบานกาดใหถูกสขุลักษณะ 
ไมมีมลพิษ และนำขยะที่ใชกลบัมาใชใหม 

ทุกหมูบานในเขต อบต. 

50. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการทำแนวกันไฟในเขตพื้นที่ หมูที ่1 ตำบลบาน
กาด 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
 
 
 
 

เพื่อปองกันไฟปา ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตำบล บานกาด 
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51. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล 

ทุกหมูบานในเขต อบต. 

52. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบล
บานกาด 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหหมูบานจัดทำแผนชุมชน
หมูบาน 

ทุกหมูบานในเขต อบต. 

53. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมของพนักงานสวน
ตำบลและพนกังานจาง ของ อบต. 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางของ 
อบต.มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน 

เจาหนาที่อบต.บานกาดทุกคน 

54. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจำป 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อออกใหบริการประชาชนในพื้นท่ีตำบลบานกาด
ไดรับความสะดวก ไดรับบริการท่ัวถึง 

หมูที่ 1,2,3,7,9 

55. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานของ อบต. เพื่อ
พัฒนาการจัดทำแผน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใชประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 5 หมูบาน 

56. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ 
อบต.บานกาด 

260,000.00 
สวนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษใีหไดมาก
ยิ่งขึ้นกวาเดิม 

เก็บภาษีไดครอบคลุมพื้นท่ีมากข้ึน 

57. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชำระภาษ ี 0.00 
สวนการคลัง, กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพื่อใหประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีมาชำระภาษี
เพิ่มมากขึ้น 

รณรงคประชาสัมพันธการชำระภาษ ี

58. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการ Bic Cleaning Day ของ อบต.บานกาด 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรักษาความสะอาดภายในชุมชน เพ่ือรักษาความสะอาดในชุมชน 

59. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการจัดการเลือกต้ังผูบริหารและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

350,000.00 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 
 
 
 

เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตเที่ยง
ธรรม เปนไปด๎วยความสมานฉันทและประชาชนมี
สวนรวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
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60. 
การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัตกิารรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น. 
อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ และ
ขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของกับการชวยเหลือประชาชน
ดานสาธารณภยั การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนไดรับความ ชวยเหลือทั้งในดาน สาธารณ
ภัย การสงเสริม และพัฒนาคณุภาพชีวติ 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.บานกาด ที่มกีารกอหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน งบตามขอบญัญตั/ิเทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 
โครงการปรับปรุง บำรุงรักษาถนน 
ในเขตพื้นที่ ต.บานกาด 

513,000.00 509,900.00 509,900.00 3,100.00 

2. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุงหวย หนาบาน
นางแกวดี (สวนที่เหลือ) บานปง 
หมูที่ 9 

300,000.00 299,500.00 299,500.00 500.00 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 
โครงการขยายเขตไฟฟาลำเหมอืง
หวยผ้ึง บานใหมปางเติม หมูที ่1 

304,583.00 304,582.28 304,582.28 0.72 

4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการสงเสรมิอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 9,200.00 9,200.00 800.00 

5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
โครงการ มหัศจรรยแมวาง 
(Amazing Maewang) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

7. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โครงการธรรมะเพื่อประชาชน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

8. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการเผยแพรความรูเพื่อการ
อนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถ่ิน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

9. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่ง
เปนวันสำคัญทางราชการ งานรัฐ
พิธี และงานประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

10,000.00 6,500.00 6,500.00 3,500.00 

10. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการสงเสรมิและเทิดทูนในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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11. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการสงเสรมิวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

12. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการจัดงานไมดอกประดับ ครั้ง
ที่ 44 ประจำป 2563 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

13. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการสงเสรมิกระบวนการ
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นของ
ประชาชน 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

14. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการตักบาตรเทโว วัดโสภาราม 
หมูที่ 2 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

15. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการแขงขันกีฬาประชาชน
ตำบลบานกาด 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

16. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

80,910.00 67,310.00 67,310.00 13,600.00 

17. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม วัสดุงานบานงานครวั 20,000.00 6,131.00 6,131.00 13,869.00 

18. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการสงเสรมิการเรยีนรูนอก
สถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ใหมปางเติม 

20,000.00 5,720.00 5,720.00 14,280.00 

19. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำป 50,000.00 49,996.00 49,996.00 4.00 

20. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
โครงการเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยัในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานใหมปางเติม 

11,000.00 10,750.00 10,750.00 250.00 

21. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

โครงการสงเสรมิสุขภาพและ
ปองกันโรคดานทันตกรรมสำหรับ
เด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ใหมปางเติม 

9,500.00 7,500.00 7,500.00 2,000.00 

22. การพัฒนาดานสาธารณสุข โครงการพระราชดำรสิาธารณสุข 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 
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23. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
โครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

56,000.00 56,000.00 56,000.00 0.00 

24. การพัฒนาดานสังคม เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 4,360,800.00 4,232,600.00 4,232,600.00 128,200.00 

25. การพัฒนาดานสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,244,800.00 1,187,000.00 1,187,000.00 57,800.00 

26. การพัฒนาดานสังคม เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 78,000.00 78,000.00 78,000.00 0.00 

27. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการสงเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพแกสตรใีนชุมชน 

10,000.00 9,900.00 9,900.00 100.00 

28. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการสงเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

5,000.00 300.00 300.00 4,700.00 

29. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางการจราจรในชวงเทศกาลและ
วันสำคัญตางๆ 

10,000.00 4,815.00 4,815.00 5,185.00 

30. การพัฒนาดานสังคม 
โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

5,000.00 2,520.00 2,520.00 2,480.00 

31. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ
และปาชุมชน 

10,000.00 2,230.00 2,230.00 7,770.00 

32. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โครงการสงเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพแกสตรใีนชุมชน 

10,000.00 9,900.00 9,900.00 100.00 

33. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

10,000.00 4,325.00 4,325.00 5,675.00 

34. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

5,000.00 2,520.00 2,520.00 2,480.00 

35. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
และการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น 

5,000.00 2,750.00 2,750.00 2,250.00 
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36. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม
ของพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง ของ อบต.บานกาด 

5,000.00 3,800.00 3,800.00 1,200.00 

37. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร โครงการ อบต.เคล่ือนที่ ประจำป 5,000.00 432.00 432.00 4,568.00 

       

38. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

260,000.00 254,800.00 254,800.00 5,200.00 

39. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
โครงการ Bic Cleaning Day ของ 
อบต.บานกาด 

5,000.00 1,850.00 1,850.00 3,150.00 

40. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

โครงการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อำเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนนิงาน ป 2563 
อบต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม  

ยุทธศาสตร 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 41 15,010,000.00 3 1,117,583.00 3 1,113,982.28 3 1,113,982.28 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 18 560,000.00 6 145,000.00 3 119,200.00 3 119,200.00 

3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 32 1,852,070.00 20 571,410.00 15 353,907.00 15 353,907.00 

4. การพัฒนาดานสาธารณสุข 8 282,000.00 2 156,000.00 2 156,000.00 2 156,000.00 

5. การพัฒนาดานสังคม 26 8,800,000.00 12 5,768,600.00 7 5,515,135.00 7 5,515,135.00 

6. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 20 3,025,000.00 7 55,000.00 4 18,975.00 4 18,975.00 

7. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 17 1,705,000.00 10 690,000.00 6 313,632.00 6 313,632.00 

รวม 162 31,234,070.00 60 8,503,593.00 40 7,590,831.28 40 7,590,831.28 

 
 
 
 
 
 



~ ๕๔ ~ 
 

 

บทที่ 4 
ขอเสนอแนะและแนวทางการพฒันา 

4.1 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ำ 
  (1) ดานไฟฟาแสงสวางเพ่ิมงบประมาณขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมในจุดเสี่ยงหรือที่ลับตาคน 

 (2) เพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหแกประชาชนในพ้ืนที่ใหมากขึ้น
เนื่องจากในปจจุบันระบบประปาหลายหมูบานมีปญหา 

(3) ซอมแซม หรือปรบัปรุงถนน เพื่อใหการคมนาคมภายในตำบลดอยเตามีความปลอดภัย 
(4) ควรมีการวางทอระบายน้ำหรือทอระบายน้ำใหแกหมูบานที่มีปญหาเรื่องน้ำทวมขัง 
(5) ควรประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหแก

ประชาชนในพ้ืนที่เพราะประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

4.2 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาดานเศรษฐกจิ 
(1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุมอาชีพตามที่รองขอ 
(2) ใหความรูในการประกอบอาชีพเสรมิใหแกประชาชนที่สนใจ เพื่อใหสามารถนำไปใชในการ

สรางรายไดใหแกตนเองได  

4.3 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1) ใหสนบัสนุนภูมิปญญาทองถ่ินของแตละหมูบาน 

4.4 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาดานสาธารณสุข 
 (1) แจงเตือนเกี่ยวกับโรคติดตอและโรคระบาดใหประชาชนทราบและแกไขปญหาอยางรวดเร็ว 
 (2) ควรตั้งงบประมาณเพ่ือปองกันโรคระบาดใหมากขึ้น เชน โรคไขเลือดออก  โรคชิคุณกุนยา  

และโรคไวรัสโคโรนา -19 

4.5 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานสังคม 
(1) สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
(2) การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

4.6 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(1) จัดใหมีพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
(2) รณรงคใหประชาชนไมเผาปาเพ่ือใหเปนชุมชนพ้ืนที่สีเขียว 

4.7 ขอเสนอแนะยุทธศาสตรที่ 7 การพฒันาดานการเมืองการบริหาร 
(1) ขอให  อบต.  สนับสนุนกลุม องคกรในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนตามที่รองขอ 

 (2) ดำเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

 
 
  

 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
เร่ือง  รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำป 2563 
*************************** 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกำหนดให
ประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ 29 (3) องคการบริหารสวนตำบล
บานกาด จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ใหทราบ
โดยทั่วกัน 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

                       
                (นายณพลเดช  ปนเรือน) 

               นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


