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1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนำเขา (Input) 
การดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการเพื่อเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback system) 
สำหรับการกำกับ ทบทวน และแกไขปญหาขณะดำเนินโครงการ 
             การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณคา (Value 
Judgment) เก่ียวกับปจจัยนำเขา การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการเพ่ือเปนสารสนเทศสำหรับการปรับปรุง
การดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการตอไป 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที ่แตกตางกันมีจุดหมาย            
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผู บริหารทองถิ ่น พนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถ่ิน สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง จึงเปน
การติดตามผลที่ใหความสำคัญ ดังนี้ 
  1.1 ทราบถึงการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ วาดำเนินการหรือ
ไมไดดำเนินการตามเปาหมายของแผนพัฒนาทองถ่ินกำหนดไวหรือไม  
  1.2 ทราบถึงการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาทองถ่ินวาแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนา
ไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปรมิาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไวหรือไมอยางไร 
  1.3 ทราบถึงการดำเนินงานวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
และขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  1.4 ทราบถึงทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที ่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) สำหรับเปนขอมูลใน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  
  

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพื ่อเปนเครื ่องมือในการบริหารราชการทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ซึ ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที ่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2.2 เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไว สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  2.3 เพื ่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงานโครงการ       
การยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 

สวนที่ 1 บทนำ 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 และแกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั ้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   ขอ 28 ใหผู บริหารทองถิ่นแตงตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามขอ 28  ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได ซึ่ง

ตามระเบียบขอ 28  นี้  ทางองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ตามคำสั ่งท ี ่  738/2565 ลงวันที ่  9 สิงหาคม 2565 
ประกอบดวย 
  1.  นายเกษม  แซลี ้  กำนันตำบลบางเสาธง  กรรมการ 
  2.  นายศิริพงษ  กลิ่นพวง  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3  กรรมการ 
  3.  นายธนกฤช  จันทรแจม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9  กรรมการ 
  4.  นายรุง  พรเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑0 กรรมการ 
  5.  นายพิมล  จุยมณ ี  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
  6.  นางสาวลัดดาวรรณ  ชวงโชต ิ ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
  7.  นายณัฐฉัตร  นวเพ็ญกุล ทองถิ่นอำเภอบางเสาธง  กรรมการ 
  8.  นางนันทยา  พรามเจริญ   ผอ.รพ.สต.เสาธงกลาง  กรรมการ 

9. นางประภาศรี  ชัยชิตาทร ผูทรงคณุวุฒิ (ผูใหญบาน หมูที่ 4) กรรมการ 
  10. นางกชพร  แกวขวัญ  รองปลัด อบต.บางเสาธง   กรรมการ 
  11. นายประสิทธิ์  จันทรเมือง ผูอำนวยการกองชาง  กรรมการ 
  12. นางสาวธัญวรรณ ศรัทธารัตน หัวหนาสำนักปลัด อบต.  กรรมการ 
  13. นางสาวอนีวรา  ขวัญเพ็ญ หัวหนาฝายยุทธศาสตร  กรรมการ 
  14. นางสาววาริกา  กลิ่นสุคนธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ กรรมการ/เลขานุการ 
  15. นางสาวนวลนอย พวงไพโรจน ผูชวยนักวิเคราะหฯ   ผูชวยเลขานุการ 
  16. นางสาวนิลนาท  เทศนดี  ผูชวยนักวิเคราะหฯ  ผูชวยเลขานุการ 
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  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมี 2 ขั้นตอนดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 
  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประเมินผลโครงการพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  โดยกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดดังนี้ 
  (1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน คะแนนรวม 100 คะแนน   
  (2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  คะแนนรวม 100 คะแนน  
 

  ขั้นตอนท่ี 2 
  การติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล      
บางเสาธง ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด และรายงานผล
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ดังนี ้
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คณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 
ผูบริหาร 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารทองถ่ิน 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหารทองถ่ิน 
สภาทองถิ่น 

 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ทราบในที ่เปดเผยภายในสิบหาวัน 

น ับแต ว ันรายงานผลและเสนอ

ความเห ็นด ั งกล าวและต องปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวัน 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื ่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการติดตามและ
ประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองใชเพื่อ
ปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริง โดยใชเครื่องมือ ดังนี ้ 
  4.1 แบบการใหคะแนนตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นกำหนด ซึ ่งเปนแบบที่กำหนดให
คณะกรรมการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/โครงการ เพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลบางเสาธงดำเนินการ 
  

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนินโครงการ 
รองลงมาคอืนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอไดดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได ทราบถึงขอดี ขอเส ีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที ่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ ่นและ               
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคา ไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ       
ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูล       
ใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงแตละคน แตละสำนัก/กอง/
ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการบริหาร
สวนตำบลบางเสาธง เกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชน 
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มี 2 แนวทาง ดังนี ้
 1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ิน            
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที ่ประกาศใชงบประมาณรายจาย โดยกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนด จำนวน 2 แบบ รายละเอียดดังนี ้
 

 (1) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20   
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖0 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิยัทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั ้งของหมู บาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ   

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเกี ่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง      
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ  

(2) 
 

 

(3) ข อม ูลเก ี ่ยวก ับสภาพทางส ังคม เช น การศ ึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา 
การประปา  โทรศัพท ฯลฯ  

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว 
การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นหรือ   
การใชขอมูล จปฐ.  

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำรวมตัดสินใจ 
รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู  เพื ่อแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถิ ่นตามอำนาจหนาที ่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(3)  

2 .  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห
ส ภ า ว ก า ร ณ  แ ล ะ
ศักยภาพ  

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผล
ของการบังคบัใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
 

(3)  
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(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3)  

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis 
ที ่อาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)  

(3)   

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และThailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุ มจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกั ประชารัฐ           แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.4 วิสัยทัศน 
 
 
 

วิสัยทัศน ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสมัพันธ
กับโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
 

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นที่จะนำไปสู การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง       
ใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 
 
 

 

3.6 เปาประสงคของ 
แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ  
กลยุทธท่ีจะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองส วนทองถิ ่น ซึ ่งเก ิดจากศักยภาพของพื ้นที ่จริง             
ที่จะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร  

(5)   

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนา
ทองถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดงักลาว  

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที ่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวดัและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 
 

 

 

รวมคะแนน 
 

100 
 
 

 
 (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ใชการวเิคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, 
ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพ ัฒนาท องถ ิ ่นไป
ปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั ่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ไดกำหนดไว
เทาไหร จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาที่
ที่ไดกำหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพ ัฒนาท องถ ิ ่นไป
ปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพ ื ่อว ัดวาภารก ิจ โครงการ ก ิจกรรม งานต างๆ               
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั ้นๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที ่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที ่เก ิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนำไปสูการจัดทำ
โครงการพ ัฒนาท องถ ิ ่นโดยใช   SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP)  

10  

5. โครงการพฒันา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดำเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.2 กำหนดวตัถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเน ินงานต องสอดคล องก ับว ัตถ ุประสงค   ม ีความเป นไปได ช ัดเจน                     
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทำที ่ไหน เร ิ ่มต นในชวงเวลาใดและจบลงเมื ่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา
ใครคอืกลุมเปาหมายหลัก ใครคอืกลุมเปาหมายรอง 

(5)   

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป  

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั ่นคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5)   

5.5 เปาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ
 
 
 
 
  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย 
อนาคตประเทศไทย 2580 (5) ยึดหลักการนำไปสู การปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด
พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธภิาพ 

(5)   

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย 
ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดาน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที ่ไดกำหนดขึ้น เพื ่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ ่นเสมือนหนึ ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไป
ดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหร ื อการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการ
เองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการที่
ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั ่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล องกับเป าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการไดแก  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประส ิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถ ู กต องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตาม
หลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสใน
การกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื ่อนไม
มากกวาหรือไมต่ำกวารอยละหาของการนำไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาทีป่รากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)   

5 . 1 1  ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ทีส่ามารถวัด
ได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได   เช น การกำหนดความพ ึงพอใจ การกำหนดร อยละ            
การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ 
คาดวาจะไดรับ) 

(5)   

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั ้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง 
(1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ ่งที ่ต องการ
ดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) 
เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)   

รวมคะแนน 100  

 
 1.2 แนวทางการติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  
บางเสาธงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด ดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
   โดยใชเครื่องมือ ไดแก  การติดตามจากการเบิกจายเงินโครงการของกองคลังองคการบริหาร 
สวนตำบลบางเสาธง 
   ระยะเวลาในการติดตาม :   เดือนเมษายน 2565– เดือนกันยายน 2565 
   รายงานผลและเสนอความเห็น :  2  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  
   (2)  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน 
ตำบลบางเสาธง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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   โดยใชเครื่องมือ ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ 
การดำเนินโครงการขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 100 ฉบับ 
 

2.เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
  1. แบบการใหคะแนนตามที ่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นกำหนด ซึ ่งเปนแบบที ่กำหนดให
คณะกรรมการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/โครงการ เพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.  ติดตามจากการเบิกจายเงินโครงการตางๆ ของกองคลัง 
  3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการทีอ่งคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธงดำเนินการ จำนวน 100 ฉบับ 
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 แบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 
ตอนท่ี 1 ขอชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในชองหนาขอความ 
1. เพศ      1)  ชาย              2) หญิง 
2. อายุ      1) ต่ำกวา 20 ป       2) 20-30ป           3) 31-40 ป           4) 41-50 ป 
      5) 51-60 ป               6) มากกวา 60 ป 
3. ระดับการศึกษา 
     1) ประถมศึกษา                                2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
     3) อนุปริญญา หรือเทียบเทา                         4) ปริญญาตรี 
                       5) สูงกวาปริญญาตร ี                                 6) อื่น ๆ  
4. อาชีพ 
                       1) รับราชการ                                          2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
                       3) คาขาย ธุรกิจสวนตัว                               4) รับจาง  
                       5) นักเรียน นักศึกษา                                  6) เกษตรกร 
                       7) อื่น ๆ 
ตอนท่ี 2  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว 

 
ประเด็น/ดาน 

 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ของ 
อบต.บางเสาธง 

     

2)  การประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
ของ อบต.บางเสาธง 

     

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม ของ อบต.บางเสาธง 

     

4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ 
ของ อบต.บางเสาธง 

     

5) ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.         
บางเสาธง 

     

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของ อบต.            
บางเสาธง 

     

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ 
อบต.บางเสาธง 

     

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
ของ อบต.บางเสาธง 

     

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ของ อบต.บางเสาธง 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ดานกอสรางถนน สะพาน ทางเดินเทา ประปา จราจร ฯลฯ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน ดานสวัสดิการสังคม การสงเสริมอาชีพ การจัดการศึกษา กีฬาและ

นันทนาการ การรักษาความสงบเรียบรอย ฯลฯ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
3. ดานการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
5. ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
6. ดานการเมืองการบริหาร เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

  (1) สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  ไดพิจารณา
ใหคะแนนตามเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  20 17.64 
2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 16.82 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 50.79 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10 9.18 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  10 9.09 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 9.09 
 3.4 วิสัยทัศน  5 4.27 
 3.5 กลยุทธ   5 3.91 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 3.91 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  5 3.82 
 3.8 แผนงาน  5 4.09 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5 4.18 

รวมคะแนนเฉลี่ย 100 85.18 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดพิจารณา   
การใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดคะแนนรวมเฉลี่ยอยูที่ 85.18
คะแนน  พบวาประเด็นขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื ้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 
17.64 คะแนน ประเด็นการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพไดคะแนนเฉลี่ย 16.82 และประเด็นยุทธศาสตร    
ไดคะแนนเฉลี่ย 50.79 คะแนน   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น 
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(2)  สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดพิจารณา
ใหคะแนนตามเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8.45 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 8.18 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8.55 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.91 

5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 51.09 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.55 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.27 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง  

 

5 4.18 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.00 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

 

5 4.18 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 3.82 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.55 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 4.09 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 4.36 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.64 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวา

จะไดรบั 

 

5 4.27 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.18 
รวมคะแนนเฉลี่ย 100 85.18 

 
   

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง  ไดพิจารณาการ
ใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดคะแนนรวมเฉลี่ยอยูที่ 85.18 คะแนน  
พบวาแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนาไดคะแนน 8.91  คะแนน การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ไดคะแนน 8.55     
การสรุปสถานการณการพัฒนาได 8.45 คะแนน การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
ไดคะแนน 8.18 โครงการพัฒนา ไดคะแนน 51.09  คะแนน 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 18 
 

2.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นดวยระบบสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผานการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนในพ ื ้นท ี ่ก อนนำมาจัดทำโครงการเพื ่อพ ัฒนาพื ้นที่ท ี ่บรรจ ุไว ในแผนพัฒนาท องถ ิ ่น ต อไป 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เมื่อวันที ่14 มิถุนายน  
2562 โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

35   114,409,678 60   149,078,410 62   144,674,000 47      94,200,000 
 

28 
 

 
64,101,000 

2.ยุทธศาสตรดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

86     49,542,300 108     99,347,720 100 102,400,500 97      64,496,800 100      69,736,800 

3.ยุทธศาสตรดาน
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว 

5        1,550,000 5        1,550,000 5        1,550,000 5        1,550,000 5        1,550,000 

4.ยุทธศาสตรดาน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

7 29,095,000 17 32,479,000 22 35,414,000 21 35,914,000 21 35,914,000 

5.ยุทธศาสตรดาน 
การพัฒนาการมีสวน
รวมของประชาชน 

13        4,660,000 14       5,710,000 12 4,360,000 11 4,060,000 11 4,060,000 

6.ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 

48        28,867,800 50       42,522,300 51 32,069,800 47 23,488,800 47 23,488,800 

รวม 194 228,124,778 254 330,687,430 252 320,468,300 228 223,709,600 212 198,850,600 
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การจัดทำงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 139 โครงการ งบประมาณ 157,384,720 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 16 44,207,000.00 

2. ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 76 97,027,920.00 

3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 3 500,000.00 

4. ยุทธศาสตรดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 14 2,452,000.00 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 6 2,880,000.00 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร 24 10,317,800.00 

รวม 139 157,384,720.00 

 
ความสามารถในการนำโครงการในแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาทองถ่ิน          
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไปสูการปฏิบัติ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  267 โครงการ นำไปสูการปฏิบัติในการจัดตั้งงบประมาณ จำนวน  
139 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.06 
 

ยุทธศาสตร 
โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (ป 2565) 
โครงการที่นำมาจัดตั้ง

งบประมาณ (ป 2565) 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 66 16 
2. ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศลิปะ
และวัฒนธรรม 

107 76 

3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 

7 3 

4. ยุทธศาสตรดานการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 22 14 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 12 6 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร 53 24 

รวม 267 139 

 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 20 
 

การใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงมีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ   
รายจายประจำป พ.ศ. 2565 โดยไดมีการอนุมัติโครงการ จำนวน 139 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 
157,384,720.00 บาท มีการเบิกจายจริง จำนวน 112 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 126,949,155.66 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร 

 
โครงการตามขอบัญญตั ิ

 
 

โครงการท่ีเบิกจายจริง 
 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

16 44,207,000.00 13 29,836,337.06 

2. ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคุณภาพ
ชีวติ การศึกษา ศาสนา ศลิปะและ
วัฒนธรรม 

76 97,027,920.00 58 84,878,717.36 

3. ยุทธศาสตรดานการสงเสริม การ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 

3 500,000.00 3 344,315.00 

4. ยุทธศาสตรดานการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

14 2,452,000.00 11 1,391,215.00 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการมี
สวนรวมของประชาชน 

6 2,880,000.00 6 2,192,726.37 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
การเมือง การบริหาร 

24 10,317,800.00 21 8,305,844.87 

รวม 139 157,384,720.00 112 126,949,155.66 
 
 

 ปรากฏวา  โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน  139 โครงการ งบประมาณ  157,384,720.00 บาท 
สามารถดำเนินการได  จำนวน  112  โครงการ  งบประมาณ 126,949,155.66 บาท คิดเปนรอยละ 80.58  ของ
โครงการที่อนุมัติ 
 

การเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 - จำนวนโครงการทั้งหมด    267  โครงการ 

- จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ  139  โครงการ 
- โครงการดำเนินการแลวเสร็จ   112  โครงการ  
- โครงการอยูระหวางดำเนินการ                -  โครงการ  
- โครงการท่ียังไมดำเนินการ                           27      โครงการ  
- โครงการท่ียกเลิก         -  โครงการ  
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3. การติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลบางเสาธง ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียโครงการที่องคการบริหารสวนตำบล   
บางเสาธงดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2565  มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจที ่มีตอการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงดังนี ้
  1. รูปแบบการดำเนินการติดตาม 
       การติดตามและประเมินผลเปนการสำรวจเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียโครงการท่ีองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงเปนผูดำเนินการในพื้นที่นั้น 
  2. ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ไดแก ประชาชน หนวยงานรัฐ 
หนวยงานเอกชน ที่ไดรับประโยชนจากโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่โดยตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 100 ชุด 
 3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบงออกเปน 3 สวน รายละเอียดดังนี ้
      สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
   สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง มีวัตถุประสงค
นำเสนอระดับความพึงพอใจจากการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงในแตละโครงการ/กิจกรรม   
มี 5 ระดับ ดังนี ้
       1) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนน เทากับ 5 
       2) ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน เทากับ 4 
       3) ระดับปานกลาง  คะแนน เทากับ 3 
       4) ระดับนอย    คะแนน เทากับ 2 
       5) ระดับนอยที่สุด  คะแนน เทากับ 1 
   สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
     1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธงออกสำรวจความพึงพอใจดวยตนเอง โดยเก็บจากประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ดำเนิน
โครงการ 
     2. เก็บขอมูลจากการสวนราชการที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ เปนขอมูลทุติยภูมิซึ่งสวนราชการที่
รับผิดชอบโครงการเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 
  5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
      ขอมูลที ่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ คิดเปนคาเฉลี่ยดานตางๆ ในสวนของระดับความ        
พึงพอใจ เกณฑท่ีนำมาใชในคาเฉลี่ย ดังนี ้

4.51 - 5.00 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด 
3.51 - 4.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง 
1.51 - 2.50 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอย 
0.51 - 1.50    หมายถึง   มีความพึงพอใจอยูในระดับ นอยที่สุด 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลบางเสาธงตอการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมโดยการสุมตัวอยางโดยแจกแบบ
ประเมิน จำนวน 100 ชุด ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  จำนวนผูเขาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100  คน    

ขอมูลท่ัวไป จำนวน
(คน) 

รอยละ หมายเหตุ 

1.  เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 
49 
51 

 
49.00 
51.00 

 
 

2.  อายุ   

 ต่ำกวา 20 ป  

 20 - 30 ป       

 31 – 40 ป 

 41 – 50 ป 

 51 – 60 ป   

 มากกวา 60 ปขึ้นไป      

 
1 

 

22 
32 
23 
20 

 

2 

 
1.00 

 

22.00 
32.00 
23.00 
20.00 

 

2.00 

 
 
 

3.  การศึกษา 

 ประถมศึกษา    

 มัธยมศกึษาหรือเทียบเทา 

 อนุปริญญาหรือเทียบเทา   

 ปริญญาตรี   

 สูงกวาปริญญาตรี  

 อ่ืนๆ 

 
15 
20 

 

16 
 

42 
 

3 
4 

 
15.00 
20.00 

 

16.00 
 

42.00 
 

3.00 
4.00 

 

4.  สถานภาพของผูมารับบริการ 

 รับราชการ 

 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

 คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

 รับจาง 

 นักเรียน/นักศึกษา 

 เกษตรกร 

 อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 
 

 
8 

24 
 

25 
20 
2 

 

14 
 

7 

 
8.00 

24.00 
 

25.00 
20.00 
2.00 

 

14.00 
 

7.00 

 

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินความพึงพอใจ 
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สรุป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  51.00  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง
อายุ  31-40 ป  คิดเปนรอยละ  32.00  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับปริญญาตร ีคิดเปนรอยละ  42.00  
และสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ  25.00   

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธงในภาพรวม   
 

 
ประเด็น/ดาน 

 

ระดับความพึงพอใจ  
 

รวม มากที่สุด 
 

(5) 
ราย 

มาก 
 

(4) 
ราย 

ปาน
กลาง 
(3) 
ราย 

นอย 
 

(2) 
ราย 

นอยที่สุด 
 

(1) 
ราย 

1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.
บางเสาธง 

61 30 9 - - 100 

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม ของ 
อบต.บางเสาธง 

50 38 11 1 - 100 

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ของ 
อบต.บางเสาธง 

57 25 18 - - 100 

4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ ของ 
อบต.บางเสาธง 

60 28 12 - - 100 

5) ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บางเสาธง 55 39 6 - - 100 

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของ อบต.บางเสาธง 58 36 6 - - 100 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ อบต.     
บางเสาธง 

70 24 6 - - 100 

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ของ 
อบต.บางเสาธง 

48 46 6 - - 100 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ   อบต.
บางเสาธง 

56 38 6 - - 100 
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวน คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอโครงการ 
 

 
ประเด็น/ดาน 

 

ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)  
X 

เกณฑ

ประเมิน 
มากที่สุด

(5) 
 

มาก 
(4) 
 

ปานกลาง 
(3) 
 

นอย 
(2) 
 

นอยที่สุด 
(1) 
 

1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ของ 
อบต.บางเสาธง 

305 120 27 0 0 4.52 มาก
ที่สุด 

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 
ของ อบต.บางเสาธง 

250 152 33 2 0 4.37 มาก 

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
ของ อบต.บางเสาธง 

285 100 54 0 0 4.39 มาก 

4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ ของ 
อบต.บางเสาธง 

300 112 36 0 0 4.48 มาก 

5) ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ อบต. บางเสาธง 275 156 18 0 0 4.49 มาก 

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของ อบต. บางเสาธง 290 144 18 0 0 4.52 มาก
ที่สุด 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ อบต.
บางเสาธง 

350 96 18 0 0 4.64 มาก
ที่สุด 

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนของ 
อบต.บางเสาธง 

240 184 18 0 0 4.42 มาก 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ   
อบต.บางเสาธง 

280 152 18 0 0 4.50 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 
  

4.48 มาก 

 
จากผลการประเมินความพึงพอใจพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลบางเสาธง ในทุกดานไมต่ำกวาระดับ 4 ซึ่งอยูในเกณฑ มาก และโดยภาพรวมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.48  จากผลการประเมินนี้จะเห็นไดวาการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลบางเสาธงไดรับความพึงพอใจจากประชาชนมาก ซึ่งหมายถึงการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลบางเสาธงสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน โดยเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในรวมคิด รวมทำ รวมแกไขปญหาไดอยางถูกตองและโปรงใส 
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวน คารอยละความพึงพอใจตอโครงการ 
 

 
ประเด็น/ดาน 

 

ระดับความพึงพอใจ (คะแนน)  
 

คะแนน
รวม 

รอยละ มากที่สุด
(5) 
 

มาก 
(4) 
 

ปานกลาง 
(3) 
 

นอย 
(2) 
 

นอยที่สุด 
(1) 
 

1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ของ 
อบต.บางเสาธง 

305 120 27 0 0 452 90.40 

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 
ของ อบต.บางเสาธง 

250 152 33 2 0 437 87.40 

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
ของ อบต.บางเสาธง 

285 100 54 0 0 439 87.80 

4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ 
ของ อบต.บางเสาธง 

300 112 36 0 0 448 89.60 

5) ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ อบต. บางเสาธง 275 156 18 0 0 449 89.80 

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของ อบต.         
บางเสาธง 

290 144 18 0 0 452 90.40 

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ อบต.
บางเสาธง 

350 96 18 0 0 464 92.80 

8) การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนของ 
อบต.บางเสาธง 

240 184 18 0 0 442 88.40 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรบัจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ   
อบต.บางเสาธง 

280 152 18 0 0 450 90.00 

รอยละ  89.62 

 
สรุป ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.บางเสาธง ในภาพรวมทุกดาน ไดรับคะแนนความพึงพอใจ

รอยละ 89.62 ปรากฏวาในจำนวนหัวขอประเด็น ทั้ง 9  ขอ นั้น ประเด็นที่ประชาชนพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 คือ ผลการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของ อบต.บางเสาธง ไดรับความคะแนนความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 
92.80 รองลงมาอนัดับ 2 คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บางเสาธง และ 
การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของ อบต. บางเสาธง ไดรับความคะแนนความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 
90.40 และรองลงมาคือ ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต.บางเสาธง ไดรับ
คะแนนความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 90.00 ตามลำดับ 

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
ยุทธศาสตรที่  1  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

- ควรมีการบริการอินเตอรเน็ต wifi (free) ติดตั้งไวในแตละหมูบาน 

- ควรบำรุงรักษาถนน ใหอยูในสภาพใชงานไดด ี

- ขอใหหนวยงานราชการดำเนินการเร็วข้ึนกวานี ้
ยุทธศาสตรที่  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ควรจัดใหมีสวนสาธารณะสำหรบัออกกำลังกาย 

- ควรมีการจดัการแขงขันกีฬาประจำป 
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
- ขอให อบต.บางเสาธง สงเจาหนาที่ลงพ้ืนที่แนะนำความรูใหเกษตรกร ทั้งการทำนา ทำสวน และการเลี้ยงกุง  เล ี ้ยงปลา

ใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น 

- อยากให อบต.บางเสาธง จัดสงเสริมดานการเกษตร การเลี้ยงปลา 
ยุทธศาสตรที่ 4  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ขอให อบต.บางเสาธง มีการจัดเก็บขยะที่ดีกวานี้และควรเก็บขยะใหตรงเวลา 

- ควรมีการบรหิารจดัขยะใหมีประสิทธิภาพ 

- ควรจัดใหมีสวนสาธารณะประจำหมูบาน หรือประจำตำบล 
ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

-  
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพฒันา การเมือง การบริหาร 

-  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง ไดให
ขอสังเกตและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางเสาธง           
(พ.ศ. 2561-2565) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

  ขอสังเกต 
  1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปงบประมาณ พ.ศ.2565
จำนวน 267 โครงการ สามารถนำไปสูการปฏิบัติได จำนวน 112 โครงการ   
  2. การใชจายงบประมาณป พ.ศ. 2565 โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน 139 โครงการ 
ดำเนินงานได 112 โครงการ และเบิกจายจริง จำนวน 126,949,155.29 บาท การที่ อบต.บางเสาธง ดำเนิน
โครงการไดนอยลง เนื่องจาก ดังนี ้
      (1) มีโครงการพัฒนาที่มีลักษณะเปนการจัดฝกอบรมไมไดดำเนินการ สวนใหญเนื่องจาก 
มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ตองคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน 
ที่จะมารวมกันอาจทำใหเกิดการแพรระบาดของโรคได จึงไมสามารถดำเนินการได 
       (2) โครงการดานโครงสรางพื้นฐานไมไดดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ เนื่องจาก  
ไดมีการยกเลิกโครงการ สาเหตุมาจากไดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ไปหลายครั้งแลวแตไมไดผูรับจาง  
 

  ขอเสนอแนะ   
  จากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำใหประชาชนตกงานเปนจำนวนมาก เห็นควร
ให อบต.บางเสาธง จัดทำโครงการฝกอาชีพใหกับประชาชนในตำบลใหสามารถพึ่งพาตนเองได มีอาชีพที่มั่นคงแม
จะเกิดวิกฤตการณโรคระบาด หรือสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 
   

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

สวนที่  4  ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
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งบประมาณ

คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1 คาจัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป 760,000            -               -               -                 520,000                240,000          ตามขอบัญญัติฯ

2 โครงการกอสรางยกระดับผิวจราจร ซอยคิงคอง หมูท่ี 2 1,400,000 -               -               -                 -                       1,400,000        ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

3 โครงการกอสรางยกระดับผิวจราจรแอสฟสทคอนกรีตพรอมการระบายนํ้า ถนนบางนา 2,000,000          -               -               -                 -                       2,000,000        ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

การเดนท ซอย 2 หมูท่ี 7

4 โครงการกอสรางถนนลุกรังทับหนาหินคลุก สายเสาธง-เอแบค หมูท่ี 9 11,000,000 -               -               9,031,000        -                       1,969,000        ตามขอบัญญัติฯ

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมการระบายนํ้า ซอยแมจ ูหมูท่ี 8 3,200,000 -               -               -                 2,574,766             625,234          ตามขอบัญญัติฯ

6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมฝงทอระบายนํ้าและบอพัก ค.ส.ล.ซอยเลียบคลอง 650,000 -               -               570,000.00      -                       80,000            ตามขอบัญญัติฯ

บางกระเทียม หมูท่ี 10

7 โครงการกอสรางถนนลูกรังทับ หนาดวยหินคลุก ซอยอนมณี หมูท่ี 11 1,050,000 -               -               -                 848,000                202,000          ตามขอบัญญัติฯ

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมฝงทอระบายนํ้าและบอพัก ค.ส.ล. ซอยสามัคคีสําเร็จ หมูท่ี 11 820,000 -               -               770,000.00      -                       50,000            ตามขอบัญญัติฯ

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมการระบายนํ้า ซอยไทยประกัน 22 หมูท่ี 15 2,450,000 -               -               2,095,000.00    -                       355,000          ตามขอบัญญัติฯ

10 คาจางเหมาลอกสิ่งปฎิกูลภายในทอระบายนํ้าและบอพกั ค.ส.ล.,รางระบายนํ้า ค.ส.ล.หมูท่ี 1-17 700,000 175,973.85    -               466,701.26      409,272.59            -                 ตามขอบัญญัติฯ

11 จางเหมากําจัดผักตบชวาและวัชพืช หมูท่ี 1-17 ตําบลบางเสาธง 1,000,000 -               -               -                 622,050                377,950          ตามขอบัญญัติฯ

12 โครงการขุดลอกคลองบางเซา (บน) คลองบางเซา (กาหลง) คลองชวดนา (คลองเชื่อมระหวางคลอง 2,250,000 -               -               1,292,000.00    -                       958,000          ตามขอบัญญัติฯ

บางเซากับคลองสนามพล)ี ,คลองเชื่อมคลองบางเสาธงกับคลองบางเซาและคลองเชื่อมคลองบางเซา

กับคลองสนามพลี หมูท่ี 7,8,9,10,12,13 และ หมูท่ี 14

13 โครงการขุดลอกคลองสกัด 25 และขุดลอกคลองเจริญราษฎร  หมูท่ี 1,15,16 และหมูท่ี 17 1,327,000 -               -               -                 -                       1,327,000        ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

14 อุดหนุนการไฟฟานครหลวง 5,000,000          -               -               -                 340,780                4,659,220        ตามขอบัญญัติฯ

15 อุดหนุนการประปานครหลวง 10,000,000        -               -               -                 9,897,500             102,500          ตามขอบัญญัติฯ

 ที่มา หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน  เบิกจายไตรมาส1-4



 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ

คงเหลือ

16 คาจางเหมาตีเสนจราจร,เสนหามจอด,เสนชะลอความเร็ว,และเสนสัญลักษณตางๆ หมู ท่ี 1 - 17 600,000            -               -               -                 399,267.21            200,732.79      ตามขอบัญญัติฯ

ตําบลบางเสาธง

44,207,000        175,973.85    -               14,224,701.26  15,611,635.80       14,546,636.79  

ยุทธศาสตรที่ 1  โครงการทั้งหมด  16  โครงการ

                   โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  13  โครงการ

                   โครงการที่ไม ไดดําเนินการ  3  โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

 เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน



 

งบประมาณ

คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1 โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนกัศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนท่ียากจนหรือดอยโอกาส 350,000 -               -               -                 240,000                110,000          ตามขอบัญญัตฯิ

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายได 100,000 -               -               -                 56,922                  43,078            ตามขอบัญญัติฯ

3 โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน 10,000 -               -               -                 9,640                   360                ตามขอบัญญัตฯิ

4 โครงการฝกอบรมความเปนผู นําในเด็กและเยาวชน  25,000 -               -               -                 20,550                  4,450              ตามขอบัญญัติฯ

5 โครงการพลังครอบครัวเพ่ือพัฒนาชุมชนตําบลบางเสาธง 10,000              -               -               -                 2,425                   7,575              ตามขอบัญญัติฯ

6 โครงการฝกอบรมปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร 25,000              -               -               -                 12,375                  12,625            ตามขอบัญญัติฯ

7 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาการกระทําความรุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคล 15,000              -               -               -                 8,250                   6,750              ตามขอบัญญัติฯ

ในครอบครัว

8 โครงการผู สูงอายุถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูคนรุนหลัง 15,000              -               -               -                 12,105                  2,895              ตามขอบัญญัติฯ

9 โครงการสูงวัย สูงคุณคา รวมพัฒนาบางเสาธง 200,000            -               -               -                 -                       200,000          ตามขอบัญญัตฯิ ไมไดดําเนินการ

10 โครงการตลาดนัดสินคาชุมชน 10,000              -               -               -                 -                       10,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

11 โครงการครอบครัว “ออมรัก  ออมทรัพย” 10,000              -               -               -                 4,725                   5,275              ตามขอบัญญัติฯ

12 โครงการประชาสัมพันธ สินคาโอทอปในชุมชน 10,000              -               -               -                 -                       10,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

13 โครงการพลังสตรีจิตอาสาทําความดีเพ่ือสังคม 10,000              -               -               -                 3,380                   6,620              ตามขอบัญญัติฯ

14 โครงการเด็กดีมีเงินออม 25,000              -               -               -                 8,400                   16,600            ตามขอบัญญัติฯ

15 โครงการฝกอบรมผูนําสตรียุคใหม (Smart Lady) 50,000              -               -               -                 17,319                  32,681            ตามขอบัญญัติฯ

16 โครงการผู สูงอายุสุขภาพจิตดี หางไกลภาวะซึมเศรา 40,000              -               -               -                 14,475                  25,525            ตามขอบัญญัติฯ

17 โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทําความดีเพ่ือชุมชน 10,000              -               -               -                 5,919                   4,081              ตามขอบัญญัติฯ

18 โครงการครอบครัวอุนไอรัก 30,000              -               -               -                 2,557                   27,443            ตามขอบัญญัติฯ

19 โครงการเด็กและเยาวชนประพฤติดี คิดดี  สงัคมดี 20,000              -               -               -                 11,600                  8,400              ตามขอบัญญัติฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน  เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ



 

งบประมาณ

คงเหลือ

20 โครงการชวยเหลือประชาชนท่ีได รับความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได 300,000            -               -               -                 300,000                -                 ตามขอบัญญัติฯ

ในการดํารงชีพ

21 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 34,810,200        -               -               -                 29,710,400            5,099,800        ตามขอบัญญัติฯ

22 เบ้ียยังชีพผูพิการ 5,520,000          -               -               -                 4,444,600             1,075,400        ตามขอบัญญัติฯ

23 เงินสํารองจาย 6,248,060          2,000,000.00 -               1,499,028.50    5,213,956.73         1,535,074.77   ตามขอบัญญัติฯ

24 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเสาธง 249,660            -               -               -                 216,445                33,215            ตามขอบัญญัติฯ

25 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 60,000              -               -               -                 60,000                  -                 ตามขอบัญญัติฯ

26 โครงการอาสาสมัครคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน (อย.นอย) 50,000              -               -               -                 25,347                  24,653            ตามขอบัญญัติฯ

27 โครงการเย่ียมบานและติดตามผูปวยเอดส 10,000              -               -               -                 -                       10,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

28 โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจตานภัยยาเสพติด 20,000              -               -               -                 14,095                  5,905              ตามขอบัญญัติฯ

29 โครงการเยาวชนใสใจรูทันโรคเอดส 20,000              -               -               -                 15,115                  4,885              ตามขอบัญญัติฯ

30 โครงการการแพทย ฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง (โครงการตอเน่ือง) 150,000            -               -               -                 32,000                  118,000          ตามขอบัญญัติฯ

31 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสตัวตามโครงการสัตวปลอดโรค 40,000              -               -               -                 32,454                  7,546              ตามขอบัญญัติฯ

 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

32 โครงการชุมชนหวงใยดูแลใสใจ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยติดเตียง 30,000              -               -               -                 11,345                  18,655            ตามขอบัญญัติฯ

33 โครงการสงเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน 20,000              -               -               -                 12,695                  7,305              ตามขอบัญญัติฯ

34 โครงการบางเสาธงรวมใจตานภัยไขเลือดออก 30,000              -               -               -                 13,673                  16,327            ตามขอบัญญัติฯ

35 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเครือขายสาธารณสุข 700,000            -               -               -                 467,918                232,082          ตามขอบัญญัติฯ

36 โครงการ ฟนดีฟนสวย เคลือบดวยฟลูออไรดวานิช 40,000              -               -               -                 -                       40,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

37 โครงการควบคุมโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 50,000              -               -               -                 38,380                  11,620            ตามขอบัญญัติฯ

 เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน



 

งบประมาณ

คงเหลือ

38 โครงการบางเสาธงรวมใจหางไกลโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 150,000            -               -               -                 92,880                  57,120            ตามขอบัญญัติฯ

39 โครงการเด็กบางเสาธงเรียนรูดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนและการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน 20,000              -               -               -                 13,760                  6,240              ตามขอบัญญัติฯ

40 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย 700,000            -               400,000        -                 237,365                62,635            ตามขอบัญญัติฯ

ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

41 โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข 340,000            -               -               -                 -                       340,000          ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

42 โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 50,000              -               -               -                 -                       50,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

43 โครงการรวมดวยชวยกัน ปองกันฝุนละออง PM 2.5 50,000              -               -               -                 8,350                   41,650            ตามขอบัญญัติฯ

44 โครงการเสริมสรางสุขภาพกายสุขภาพใจในวัยผูสูงอายุ 20,000              -               -               -                 9,335                   10,665            ตามขอบัญญัติฯ

45 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  120,000            -               -               -                 96,000                  24,000            ตามขอบัญญัติฯ

46 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล ตานภัยยาเสพติดสําหรับเด็กและเยาวชน ในเขต ต.บางเสาธง 150,000            -               -               -                 -                       150,000          ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

47 โครงการจัดอบรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ English Camps แกเด็ก เยาวชนและประชาชน 80,000              -               -               -                 36,742                  43,258            ตามขอบัญญัติฯ

48 โครงการชวนหนูเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  80,000              -               -               -                 -                       80,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

49 โครงการสรางเสริมประสบการณนอกหองเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 200,000            -               -               -                 -                       200,000          ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

อบต.บางเสาธง

50 โครงการจัดงานวันวิชาการ (Open House) 50,000              -               -               -                 750                      49,250            ตามขอบัญญัติฯ

51 โครงการปจฉิมนิเทศ 30,000              -               -               -                 1,687.50               28,312.50        ตามขอบัญญัติฯ

52 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม 20,000              -               -               -                 11,245                  8,755              ตามขอบัญญัติฯ

53 โครงการพัฒนาความรูคู EQ 50,000              -               -               -                 29,997                  20,003            ตามขอบัญญัติฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน  เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ



 

งบประมาณ

คงเหลือ

54 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) 612,000            -               -               -                 572,900                39,100            ตามขอบัญญัติฯ

55 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการศึกษา ศพด.) 406,800            -               -               -                 376,290                30,510            ตามขอบัญญัติฯ

56 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 1,852,200          -               -               -                 1,619,814             232,386          ตามขอบัญญัติฯ

57 เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง จํานวน 6 โรงเรียน 6,720,000          -               -               -                 5,850,033             869,967          ตามขอบัญญัติฯ

58 โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลตําบลบางเสาธง สงเสริมสุขภาพอนามัย 70,000              -               -               -                 -                       70,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

59 โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50,000              -               -               -                 -                       50,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

60 โครงการรักลูกใหปลอดภัยหวงใยสวมหมวกนิรภัย 50,000              -               -               -                 49,955                  45                  ตามขอบัญญัติฯ

61 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตําบลบางเสาธง  600,000            -               41,800          -                 -                       558,200          ตามขอบัญญัติฯ โอนลด

62 โครงการจัดอบรมฝกสอนกีฬาแกเด็กและเยาวชน ตานยาเสพติด 150,000            -               -               -                 -                       150,000          ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

63 โครงการฝกอบรมคายเยาวชนตนแบบ 100,000            -               -               -                 -                       100,000          ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

64 โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  50,000              -               -               -                 500                      49,500            ตามขอบัญญัติฯ

65 โครงการฝกอบรมขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทไทยและสังคมไทย 50,000              -               -               -                 -                       50,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

66 โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 50,000              -               -               -                 17,387                  32,613            ตามขอบัญญัติฯ

67 โครงการฝกอบรมศาสนพิธีกรนอย 40,000              -               -               -                 14,454                  25,546            ตามขอบัญญัติฯ

68 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต 100,000            -               -               -                 6,700                   93,300            ตามขอบัญญัติฯ

พ.ศ. 2565

69 คาจัดซ้ือพรอมติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  และระบบเสียง 34,000,000        -               891,500.00    33,108,500.00  -                       -                 ตามขอบัญญัติฯ

ตามสายผานโครงขายไอพี (IP Network Public Address System) ระยะท่ี 5

70 โครงการเด็กเยาวชนอาสาจราจร 20,000              -               -               -                 13,600                  6,400              ตามขอบัญญัติฯ

71 โครงการฝกซอมดับเพลิงข้ันตนและอพยพหนีไฟ 50,000              -               -               -                 29,968                  20,032            ตามขอบัญญัติฯ

72 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000              -               -               -                 37,487                  12,513            ตามขอบัญญัติฯ

 เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน



 

 

 

 

 

 

งบประมาณ

คงเหลือ

73 โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 84,000              -               -               -                 54,961                  29,039            ตามขอบัญญัติฯ

74 คาจางเหมาเติมนํ้ายาเคมีดับเพลิง 50,000              -               -               -                 -                       50,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

75 โครงการฝกอบรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย) 50,000              -               -               -                 49,962.80             37                  ตามขอบัญญัติฯ

76 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน (อปพร.) 400,000            -               400,000.00    -                 -                       -                 ตามขอบัญญัติฯ โอนลด

97,027,920        2,000,000     1,733,300     34,607,529      50,271,188.86       12,415,902.64  

ยุทธศาสตรที่ 2  โครงการทั้งหมด  76  โครงการ

                   โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ   58  โครงการ

                   โครงการที่ไม ไดดําเนินการ  18  โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน  เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ



 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ

คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการลงทุน พาณิยกรรม และการทองเที่ยว

1 โครงการ “รักนํ้า รักปา รักษาแผนดิน” 100,000            -               -               -                 25,450                  74,550            ตามขอบัญญัติฯ

2 โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเกษตรกรตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง 300,000            -               -               -                 242,500                57,500            ตามขอบัญญัติฯ

3 โครงการหนูนอยหัวใจเกษตร 100,000            -               -               -                 76,365                  23,635            ตามขอบัญญัติฯ

500,000            -               -               -                 344,315                155,685          

ยุทธศาสตรที่ 3  โครงการทั้งหมด  3  โครงการ

                   โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ   3  โครงการ

                   โครงการที่ไม ไดดําเนินการ  0  โครงการ

 เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน



 

งบประมาณ

คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

1 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานส่ิงแวดลอม 700,000            -               700,000.00    -                 -                       -                 ตามขอบัญญัติฯ โอนลด

2 โครงการสรางพลังชุมชน เพ่ือลดปญหาขยะ 20,000              -               -               -                 -                       20,000            ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดําเนินการ

3 คาจัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอยชนิดมีฝาปด 1,200,000          -               -               -                 1,195,000             5,000              ตามขอบัญญัติฯ

4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 150,000            -               -               -                 -                       150,000          ตามขอบัญญัติฯ ไมไดดาํเนินการ

กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

5 โครงการฝกอบรมการทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรีย 25,000              -               -               -                 15,550                  9,450              ตามขอบัญญัติฯ

6 โครงการคลองสวยนํ้าใส ดวย EM-BALL 60,000              -               -               -                 43,560                  16,440            ตามขอบัญญัติฯ

7 โครงการชุมชนสะอาดคัดแยกขยะจากตนทาง 70,000              -               -               -                 15,575                  54,425            ตามขอบัญญัติฯ

8 โครงการชุมชนคัดแยกขยะตนแบบ 25,000              -               -               -                 9,710                   15,290            ตามขอบัญญัติฯ

9 โครงการสรางเยาวชน ปลูกจิตสํานึกอนุรักษ ส่ิงแวดลอม 27,000              -               -               -                 24,935                  2,065              ตามขอบัญญัติฯ

10 โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอมโดยชุมชน  25,000              -               -               -                 10,135                  14,865            ตามขอบัญญัติฯ

11 โครงการรวมใจรักษ นํ้า เฝาระวังคุณภาพนํ้าในคลอง 15,000              -               -               -                 14,785                  215                ตามขอบัญญัติฯ

12 โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลกดานส่ิงแวดลอม 50,000              -               -               -                 32,590                  17,410            ตามขอบัญญัติฯ

13 โครงการฉลาดเลือก ฉลาดใช ลดใชโฟมและถุงพลาสติก 35,000              -               -               -                 12,335                  22,665            ตามขอบัญญัติฯ

14 โครงการยืดอกพกถุงผา ลดปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน 50,000              -               -               -                 17,040                  32,960            ตามขอบัญญัติฯ

2,452,000          -               700,000        -                 1,391,215             360,785          

ยุทธศาสตรที่ 4 โครงการทั้งหมด  14  โครงการ

                    โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  11  โครงการ

                    โครงการที่ไมไดดําเนินการ  3  โครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน  เบกิจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ



 

 

 

 

 

งบประมาณ

คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 5 ยทุธศาสตรดานการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

1 คาใชจายในการจัดทําแผนและขอบัญญัติ 100,000            -               -               2,674.00          -                       97,326            ตามขอบัญญัติฯ

2 โครงการจัดเวทีใหความรูทางกฎหมายเก่ียวกับการติดต้ังปายโฆษณาบนทางสาธารณะ 50,000              -               -               2,030.00          17,700                  30,270            ตามขอบัญญัติฯ

3 คาใชจายในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆของกองคลัง อบต.บางเสาธง 80,000              -               -               -                 -                       80,000            ตามขอบัญญัติฯ

4 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (กองสาธารณสุขฯ) 100,000            -               -               -                 -                       100,000          ตามขอบัญญัติฯ

5 คาใชจายในการเลือกต้ังขององคการบริหารสวนตําบล 2,500,000          150,000        400,000.00    -                 2,149,722.37         100,277.63      ตามขอบัญญัติฯ

6 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 50,000              -               -               1,100.00          19,500                  29,400            ตามขอบัญญัติฯ

2,880,000          150,000        400,000        5,804              2,186,922.37         437,273.63      

ยุทธศาสตรที่ 5  โครงการทั้งหมด  6  โครงการ

                   โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ   6  โครงการ

                   โครงการที่ไม ไดดําเนินการ  0  โครงการ

 เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน



 

 

งบประมาณ

คงเหลือ

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา การเมือง การบริหาร

1 โครงการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได 1,000,000          -               1,000,000.00 -                 -                       -                 ตามขอบัญญัติฯ โอนลด

2 คาลงทะเบียนฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ของ อบต. 1,000,000          -               350,000.00    -                 550,100                99,900            ตามขอบัญญัติฯ

3 โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ิน 500,000            -               -               -                 177,510                322,490          ตามขอบัญญัติฯ

4 โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  500,000            400,000.00    -               3,000.00          718,887                178,113          ตามขอบัญญัติฯ

5 โครงการฝกอบรมสัมมนาและการบริการความรูดานกฎหมายและคดีแกบุคลากร 50,000              -               -               -                 46,935.50             3,064.50         ตามขอบัญญัติฯ

6 โครงการฝกอบรมใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสิทธิประโยชนประกันสังคม 50,000              -               -               -                 38,045                  11,955            ตามขอบัญญัติฯ

7 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 40,000              -               -               -                 31,062.09             8,937.91         ตามขอบัญญัติฯ

8 คาจางเหมาบริการขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบาและเรือกําจัดวัชพืช 300,000            -               175,973.85    -                 -                       124,026.15      ตามขอบัญญัติฯ โอนลด

9 โครงการดัดแปลงตอเติมอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง หมู ท่ี 7  3,000,000          -               -               3,000,000.00    -                       -                 ตามขอบัญญัติฯ

10 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 500,000            -               -               469,719.28      -                       30,280.72        ตามขอบัญญัติฯ

11 โครงการ อบต.บางเสาธง ใสสะอาด 50,000              -               -               -                 14,850                  35,150            ตามขอบัญญัติฯ

12 คาจัดซ้ือโตะพับอเนกประสงค  (กองการศึกษาฯ) 32,000              -               -               -                 24,000                  8,000              ตามขอบัญญัติฯ

13 คาจัดซ้ือตู เก็บกระเปาเด็กปฐมวัย (กองการศึกษาฯ) 150,000            -               -               -                 150,000                -                 ตามขอบัญญัติฯ

14 คาจัดซ้ือตู เหล็กแบบบานเล่ือนกระจก (กองการศึกษาฯ) 7,200                -               -               -                 7,200                   -                 ตามขอบัญญัติฯ

15 คาจัดซ้ือตู เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10 ล้ินชัก (กองการศึกษาฯ) 6,600                -               -               -                 6,600                   -                 ตามขอบัญญัติฯ

16 คาจัดซ้ือตู เก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือนกระจก (กองการศึกษาฯ) 16,000              -               -               -                 16,000                  -                 ตามขอบัญญัติฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณท่ีต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพัน  เบิกจายไตรมาส1-4  ที่มา หมายเหตุ



 

งบประมาณ

คงเหลือ

17 คาจัดซ้ือโตะ-พรอมเกาอ้ี 2 ตัว/ชุด (กองการศึกษาฯ) 50,000              -               -               -                 36,000                  14,000            ตามขอบัญญัติฯ

18 คาจัดซ้ือโตะ-พรอมเกาอ้ีนักเรียนพลาสติก (กองการศึกษาฯ) 100,000            -               -               -                 100,000                -                 ตามขอบัญญัติฯ

19 คาจัดซ้ือกระดานไวทบอรดพรอมโครงหลังคาลอเล่ือน (กองการศึกษาฯ) 40,000              -               40,000.00     -                 -                       -                 ตามขอบัญญัติฯ โอนลด

20 คาจัดซ้ือตู กับขาว (กองการศึกษาฯ) 12,000              -               -               -                 11,984                  16                  ตามขอบัญญัติฯ

21 คาจัดซ้ือเตียงพรอมท่ีนอน (กองการศึกษาฯ) 4,000                -               -               -                 4,000                   -                 ตามขอบัญญัติฯ

22 คาจัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู ) (กองสาธารณสุขฯ) 2,500,000          -               -               2,500,000        -                       -                 ตามขอบัญญัติฯ

23 คาจัดซ้ือเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพและการทํางานของหัวใจ (กองสาธารณสุขฯ) 160,000            -               -               -                 150,000                10,000            ตามขอบัญญัติฯ

24 คาจางจัดทําโปรแกรมการออกใบอนุญาต (กองสาธารณสุขฯ) 250,000            -               -               249,952           -                       48                  ตามขอบัญญัติฯ

10,317,800        400,000.00    1,565,973.85 6,222,671.28    2,083,173.59         845,981.28      

ยุทธศาสตรที่ 6  โครงการทั้งหมด  24  โครงการ

                    โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ   21  โครงการ

                    โครงการที่ไมไดดําเนนิการ  3  โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 - 6  โครงการทั้งหมด  139 โครงการ

                       โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ   112  โครงการ

                       โครงการที่ไม ไดดําเนินการ  27 โครงการ

 เบิกจายไตรมาส1-2  ที่มา หมายเหตุ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รายการ งบประมาณที่ต้ัง โอนเพิ่ม โอนลด ผกูพนั



 

+ สูง

- ตํ่า

รายรับตามประมาณการ

ภาษีอากร 42,100,000.00          217,794,450.96         - 175,694,450.96-       

คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 12,838,000.00          16,904,430.96          + 4,066,430.96          

รายไดจากทรัพยสิน 7,010,000.00            7,416,818.03            + 406,818.03            

รายไดเบ็ดเตล็ด 200,000.00              1,248,764.98            + 1,048,764.98          

ภาษีจัดสรร 232,852,000.00        231,534,816.85         + 1,317,183.15-          

เงนิอุดหนุนท่ัวไป 55,000,000.00          58,797,797.00          + 3,797,797.00          

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งส้ิน 350,000,000.00        533,697,078.78        - 183,697,078.78-      

เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 202,940.00              

533,900,018.78        

+ สูง

- ตํ่า

รายจายตามประมาณการ

งบกลาง 56,865,920.00          47,947,852.52          - 8,918,067.48          

เงนิเดือน (ฝายการเมือง) 2,165,780.00            1,892,787.15            - 272,992.85            

เงนิเดือน (ฝายประจํา) 61,538,340.00          44,986,257.13          - 16,552,082.87        

คาตอบแทน 12,037,000.00          4,503,615.38            - 7,533,384.62          

คาใชสอย 107,764,400.00        77,987,952.32          - 29,776,447.68        

คาวัสดุ 15,935,960.00          11,793,189.94          - 4,142,770.06          

คาสาธารณูปโภค 2,540,000.00            1,887,286.55            - 652,713.45            

คาครุภัณฑ 42,862,600.00          4,125,128.00            - 38,737,472.00        

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 25,570,000.00          3,422,766.00            - 22,147,234.00        

เงนิอุดหนุน 21,720,000.00          16,088,313.00          - 5,631,687.00          

รายจายอ่ืน 1,000,000.00            966,209.22 - 33,790.78              

รวมรายจายตามประมาณการรายจายท้ังส้ิน 350,000,000.00        215,601,357.21        - 134,398,642.79      

รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค / เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 202,940.00              

215,804,297.21        

รายรับ สูงกวา รายจาย 318,095,721.57        

รวมรายจายท้ังส้ิน

ประมาณการ รายรับจริง

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

งบรายรับ - รายจาย ตามงบประมาณ ประจําป 2565

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2565

รวมรายรับท้ังส้ิน

ประมาณการ รายจายจริง


