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  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561   ในการเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการสินใจว่าควรมีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง ซ่ึง
จะส่งผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางคนที  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร  และเพ่ือให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  
หวังว่า  รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที(พ.ศ.2561-25๖๕) 
ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที  และเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม 
ประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 
 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป          1-3 
- บทนำ  
- วิสัยทัศน์การพัฒนา 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนท ี 
- นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
 

ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             4-15 
- บัญชีสรุปงบหน้ารายงานการติดตามและประเมินผล  
- บัญชีรายละเอียดแผนงานและผลการดำเนินงานโครงการ  
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

บทนำ  



 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก

การติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้อง กับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การ 
บริการแก่ประชาชนตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (3)  จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้วัดถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ การทำงานของปีที่ผ่านมาได้
ด้วย  

 

1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน  
1.1  เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน 

                 และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
1.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
1.3 เพ่ือให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ 
      ของประชาชน  
1.4 เพ่ือให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

2.  วิสัยทัศน์(Vision) 
“อบต.บางคนทีเมืองคนดี  ทุกภาคีมีส่วนร่วม  เป็นศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา   
 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      

 

3.  พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนและ

การทำเกษตรปลอดสารพิษ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ำให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและส่งเสริมการศึกษา 
4. ปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-   ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
-   ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
-   ด้านการพัฒนาการจัดทำผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-   ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
-   ด้านสวัสดิการสังคม 
-   ด้านการศึกษา 



-   ด้านการสาธารณสุข 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
-   ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
-   ด้านการป้องกัน และการบรรเทาสาธารภัย 
-   ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และท่องเที่ยว 
-   ด้านส่งเสริมการลงทุน 
-   ด้านการพาณิชยกรรม 
-   ด้านการท่องเที่ยว 
 

5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
-   ด้านการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
-   ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
-   ด้านการพัฒนาส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ       
    พัฒนาระบบนิเวศน์ 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-   ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     

4.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

1. นโยบายด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
- เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ปรับปรุงขยายบริการเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าทั่วถึง 
- มุ่งเน้นสร้างเสริมความสะดวกสบาย  ในการสัญจรทั้งทางบกโดยการสร้างถนนสร้างสะพาน  

ทางเท้า  โดยการปูแผ่นทางเดินเท้า  ทางน้ำโดยการบูรณะและพัฒนาลำคลองอย่างต่อเนื่อง 
- ปรับปรุงระบบการให้บริการน้ำประปา  เพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

2. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- มุ่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาและแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนที่โดยส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ,กำจัดขยะครบวงจร 

 
 
 
 
 
 

-3- 
 

- รณรงค์อนุรักษ์ลำคลองให้น้ำสะอาดน่าใช้ 
- ปรับปรุง  ภูมิทัศน์ให้น่าอยู่เหมาะแก่การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและพักผ่อน 

สนับสนุนการประหยัดพลังงานโดยหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ก๊าซหุงต้มก๊าซชีวภาพ  
 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 



- มุ่งส่งเสริมความเข็มแขง็ของชุมชน 
- จดทะเบียนกลุ่มอาชีต่างๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มนำมาซึ่งรายได้ในครอบครัว 
- จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ  ราคาถูก  ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการถูกการเอาเปรียบ 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเพ่ือนำมาซ่ึง

รายได้ 
 

4. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
- ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  และให้เกิดการนำภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่น  ถ่ายทอดแก่เด็กและประชาชนทั่วไป 
- พัฒนาด้านความรู้  และข้อมูลข่าวสารแก่เยาวชน 
- มุ่งส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  เช่น  ประเพณี

สงกรานต์, แห่เทียนพรรษา, ลอยกระทง 
 

5. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
- มุ่งส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  เกื้อกูล  ทุกกลุ่ม  ทุกวัย  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

มีระบบบริการที่ดีเข้าถึงประชาชน 
- ให้ความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน  และดูแลรักษาสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัว 
- อภิบาลผู้สูงอายุ  และผู้พิการที่ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และได้รับการบริการอย่าง

ทั่วถึง  และเป็นธรรม 
- ปรับปรุง  และพัฒนาสถานที่  นันทนาการ  และการกีฬาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
- สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน  ของประชาชน 
 

6. นโยบายด้านการเมืองและบริหาร 
- มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานขององค์การบริการส่วนตำบลบางคนทีให้ 

สามารถรับและให้บริการประชาชนได้ อย่างรวดเรว็เป็นธรรมโดยยึดคติ“ อบต.บางคนที 
ยินดีรับใช้”   

- ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งเน้นการ 
ประชาคมร่วมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ตามระบอบประชาธิปไตย 

- บริหารงานโดยยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใส  รับผิดชอบ  และตรวจสอบได้ 
- ปรบัปรุง อบต.บางคนทีให้พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว   

และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุป 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
 

 



คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ✓  

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน    
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ   
   พัฒนาท้องถิ่น 

✓  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓  
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓  
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓  
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แบบท่ี  2  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 



คำชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1 ครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   
ส่วนที่  1  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 256๕) 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ปีที่  1 
(พ.ศ. 2561) 

ปีที่  2 
(พ.ศ. 2562) 

ปีที่  3 
(พ.ศ. 2563) 

ปีที่ 4 
(พ.ศ. 2564) 

ปีที่ 5 
(พ.ศ. 2565) 

ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล

บางคนที 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

21 6,984,800 23 9,774,800 26 9,744,800 24 12,034,800 15 6,044,800 

2. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

49 8,485,000 49 8,485,000 50 8,515,000 50 8,535,000 50 8,535,000 

3. การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

18 3,900,000 18 3,900,000 18 3,900,000 18 3,900,000 18 3,900,000 

4. การพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว 

5 108,000 6 108,000 5 108,000 5 108,000 5 108,000 

5. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

18 4,455,000 18 4,455,000 26 4,955,000 25 4,955,000 25 4,955,000 

6. การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 5 150,000 

รวม 116 24,082,800 119 26,963,800 130 27,422,800 127 29,682,800 118 131,845,000 
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4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ  2563  
 



ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการที่

เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จำนวน
โครงการ 

     ทั้งหมด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

11 42.31 - - - - - - - - 26 100 

2. การพัฒนาดา้น
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  

37 74 - - - - - - - - 50 100 

3.การพัฒนาดา้น 
การจัดระเบียบ 
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย  

9 50 - - - - - - - - 18 100 

4. การพัฒนาดา้น
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทนุ 
พาณิชยกรรมและ
ท่องเที่ยว  

1 20 - - - - - - - - 5 100 

5. การพัฒนาดา้น
การบริหารจัดการ 
และอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติสิง่แวดล้อม 

13 50 - - - - - - - - 26 100 

6. การพัฒนาดา้น
ศิลปะ วฒันธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 40 - - - - - - - - 5 100 

รวม 73 - - - - - - - - - 127  
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ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2563 (ตุลาคม 2562– กันยายน 2563) 
 



โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  - - 6,442,100 6,274,500 
2.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 1,456,000 1,436,800 
3.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  - - 81,500 81,500 
4.เงินเดอืนและค่าจ้าง (ศพด.)  - - 511,150 438,580  
5.ค่าวัสดุ (ศพด.)  - - 48,10๐ 48,10๐ 

รวม      
 

ส่วนที่ 4 การเบิกจ่าย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 -    จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)     130     โครงการ 

- ดำเนินการ  จำนวน    73    โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 56.15 
- งบประมาณท่ีตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวม  27,422,800 บาท 

 
ส่วนที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. งบประมาณ 
- จำนวนโครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมาก  แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด 
- สัดส่วนงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่สมดุลกัน 
- ในการดำเนินงาน  จะเน้นพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก 
2.  การประชาสัมพันธ์ 
- การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการยังไม่ทั่วถึง 
- ประชาชนขาดความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  การมีส่วนร่วมของชุมชน 
-      ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ  และภาครัฐกับประชาชน 
 

ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดสรรงบประมาณ 
- กลั่นกรองโครงการที่จำเป็นลงในแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ให้สมดุล 
2. การประชาสัมพันธ์ 
- ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินงานการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ อบต. อย่าง

สม่ำเสมอ 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
- ต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด 
4. การทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
- ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจากบุคคลที่เป็นกลางและเป็นอิสระ 
- มีวิธีการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 



 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที 
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน      พฤศจิกายน  2563 
ส่วนที่  2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   26 11 
2. การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 50 37 
3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

18 9 

4. การพัฒนาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรมและ
ท่องเที่ยว 

5 1 

5. การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

26 13 

6. การพัฒนาดา้นศลิปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 5 2 
รวม 130 73 
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ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน 



4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
    มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

42.04% 42.48% 11.50% 3.54% 0.44% 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
    รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

36.73% 41.60% 19.03% 2.65% 0.00% 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
    ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

24.78% 39.44% 26.55% 8.85% 0.88% 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของ 
    โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

19.03% 47.79% 24.78% 7.52% 0.88% 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชน 
    ตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

22.57% 45.13% 24.78% 6.64% .88% 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
    ที่กำหนด 

14.60% 46.90% 30.09% 6.64% 1.77% 

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่ 
    การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

19.03% 45.57% 26.55% 8.41% .44% 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง 
    ความต้องการของประชาชน 

22.12% 48.23% 25.22% 4.42% 0.00% 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ 
     ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

24.34% 49.56% 22.12% 3.98% 0.00% 

ภาพรวม 25.02% 45.13% 23.40% 5.85% 0.59% 
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5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 



ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
- ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า   
- ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
- พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 

1) ความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.04 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.72 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.72 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.67 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.62 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.07 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.93 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 8.06 

ภาพรวม 7.89 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เกื้อกูล ทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี

ระบบบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
- การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- การเสริมสร้างสุขภาพและอนามัย 

 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.95 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.88 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.59 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.60 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.65 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.70 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.89 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.75 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.85 

ภาพรวม 7.79 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- พัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่  กลุ่มอาชีพ  และประชาชน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.74 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.66 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.53 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.47 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.51 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.49 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.77 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.63 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.69 

ภาพรวม 7.64 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่เหมาะสมแก่การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและพักผ่อน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.85 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.80 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.72 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.60 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.53 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.46 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.88 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.76 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.90 

ภาพรวม 7.75 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
- สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กำจัดขยะมูลฝอย 
- ฟ้ืนฟูสภาพคูคลอง 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.73 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.60 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.62 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.57 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.43 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.85 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.70 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.76 

ภาพรวม 7.69 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.58 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.60 
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.56 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.45 
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.46 
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.43 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.66 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.56 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.52 

ภาพรวม 7.56 
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