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ส่วนที่ 2 

การติดตามและประเมินผล 
   

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบางกระบือ   

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๑
2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี” และข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 

โดยการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ต าบลบางกระบือ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์)  แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม ดังนั้น จึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 
2561 – 2565 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางกระบือ (พ.ศ.2561 – 2565)  ซึ่ง
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เปูาประสงค์ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม แผนพัฒนาอ าเภอบางคนที และแผนชุมชนต าบล       
บางกระบือ โดยในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางกระบือนั้น มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาไว้ชัดเจน ด่ังวิสัยทัศน์  “คุณธรรมดี  มีวินัย ใส่ใจพัฒนา มุ่งม่ันสร้างศรัทธา พาท้องถิ่นเจริญ”  เทศบาล
ต าบลบางกระบือ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือสามารถด าเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงบรรลุ
วัตถุประสงค์ นโยบายผู้บริหาร และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลัก ๆ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

1.1 พันธกิจ 
  1. โครงสร้างพื้นฐานได้ตามมาตรฐานก าหนด ภายใต้กรอบการวางแผน 

 ๒. ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม 

ด้านการศึกษา การกีฬาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้  เพ่ือก้าวทันต่อการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 

3. ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 4. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ ภาคการเกษตร  การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวและบริการ 

ให้มีคุณภาพ  สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
 5. เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่ม ในระบบเครือข่าย หรือ ระบบรัฐวิสาหกิจชุมชน  

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7. องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประชาชนจากทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ 

1.2 ตัวช้ีวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 - จ านวนถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย เพ่ิมขึ้น 
   - จ านวนไฟฟูาในครัวเรือนและไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมขั้น 

- จ านวนประปาหมู่บ้านและระบบประปาที่ดีมีมาตรฐานและครอบคลุม 
  ทุกพ้ืนที่ 
- จ านวน หรือ ร้อยละ ของประชาชน ของครัวเรือน ได้รับการเข้าถึงระบบ 
  โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งสาธาณูปโภค  และสาธารณูปการ ที่เพ่ิมข้ึน  
  ลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน 
- ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 



11 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ  2563       
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวน หรือ ร้อยละ ของประชาชน ของครัวเรือน ได้รับการส่งเสริม  
            สนับสนุน พัฒนา ในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม  เสมอภาค ในชุมชน  

- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
- ร้อยละหรือจ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลลดน้อยลง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
- อัตราการการก่ออาชญากรรมและยาเสพติดลดลง 
- ร้อยละหรือจ านวนอุบัติเหตุทางถนนลดลง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและ              
การท่องเที่ยว 

             - ร้อยละรายได้จากการจ าหน่าย ผลผลิต สินค้า ทางการเกษตร เพ่ิมขึ้น 
 - ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

- ร้อยละหนี้สินครัวเรือนลดลง 
- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- จ านวน หรือ ร้อยละ ของประชาชน ของครัวเรือน  ร่วมกันอนุรักษ์ 

                               ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
- ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 - จ านวนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลบางกระบือ 

- เทศบาลต าบลบางกระบือผ่านการประเมินITA 
  (ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด) 
- เทศบาลต าบลบางกระบือผ่านการประเมิน LPA 
  (ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด) 

1.3 ค่าเป้าหมาย 

 ค่าเปูาหมายในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพที่ท าให้แยกแยะได้ว่าการปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIS)  ระดับค่าเปูาหมายของเทศบาลต าบลบางกระบือ คือ ให้อยู่ในระดับที่ดีมากและ
สามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับท่ีดีเยี่ยม น าไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ ในอนาคต 

  - เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ 
    ของประชาชน 
  - เพ่ือให้ประชาชนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน 
  - เพ่ือให้ประชาชนชนเข้าถึงการบริการสาธารณะ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
  - เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  - เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  - องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีน าไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
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1.4 กลยุทธ์ 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    - พัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย 
      ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่เพียงพอและท่ัวถึง 
      ต่อความต้องการของประชาชน 
    - การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา โครงสร้าง 
      พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  
   - พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
   - ส่งเสริมสนับสนุนสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม 

  ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม 
   - เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
   - พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และ 

   ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชน พึ่งพาตนเองได้ 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 

  เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจน 
                                 การฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
   - ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดระเรียบและเรียบร้อยในชุมชนและสังคม 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และ           
การท่องเที่ยว  

- เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 
   - อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

- เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา การจัดการภาค  
  การเกษตร การลงทุน  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
- ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต 
- พัฒนาการเกษตรที่หลากหลายและรูปแบบใหม่ ใๆห้สอดคล้องกับการปลี่ยนแปลงโลก 
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  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    - เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 

 - ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    - อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - บ าบัดและจัดการสิ่งปฏิกูล 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ 

   จากสิ่งเหลือใช้ 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ ของเสีย เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
   - เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น 
    - ด าเนินการปรับปรุงอาคารที่ท าการ วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และ 
      พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี 
      ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
    - เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ บทบาท และหน้าที่ของ 
  ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบ 
  ความโปร่งใสในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING PLAN) ของเทศบาลต าบลบางกระบือ

ซึ่งจะเห็นจากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  2 

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงคราม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  จะเห็นได้
ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาล
ต าบลบางกระบือ ซ่ึงการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น 

เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุข  ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลบางกระบือ จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(POSITIONING) คือ “ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม  อนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  1.6 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

  แนวทางการพัฒนาที่  1 ด้านการก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบเมือง และการจัดท าผังเมือง 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม  
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี 
กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนสวัสดิการชุมชนและทุนทางสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสร้างการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

แนวทางการพัฒนาที่ 9 เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ให้สมดุลและยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 10 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
                   แนวทางการพัฒนาที่ 12 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 13 รักษา ท านุ บ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 14 บ าบัดและจัดการมูลฝอย 
                   แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น 
   แนวทางการพัฒนาที่ 16 การบริหารงานบุคคล ค่าใช้จ่ายประจ าปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ 
   

ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือนั้น         
ใช้แนวทางในการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบล           
บางกระบือ โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากเทศบาลต าบลบางกระบือ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลและให้คะแนน 
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1.7 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์  60 คะแนน 
       3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 คะแนน 
       3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 คะแนน 
       3.4 วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
       3.5 กลยุทธ์  5 คะแนน 
       3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
       3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 คะแนน 
       3.8 แผนงาน  5 คะแนน 
       3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 คะแนน 

รวมคะแนน 100 คะแนน 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องติดตามและประเมินผล
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และ ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน 
(5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
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 โดยการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ และผลของการด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนานั้นตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดและมีการพัฒนาไปในทิศทางใด ให้สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลบางกระบือ จึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือนั้นใช้แนวทางในการติดตาม
และประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลบางกระบือโดยมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลต าบล
บางกระบือเป็นผู้ติดตามและประเมินผลและให้คะแนน 

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   

 

ประเด็นการพัฒนา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน 
    5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง              5 คะแนน 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

5 คะแนน 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

5 คะแนน 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

รวมคะแนน 100 คะแนน 
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 2.2 โครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ในเขตเทศบาลต าบล 
บางกระบือ  

ขยายเขตไฟฟูาพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์  หมู่ที ่5  เชื่อมต่อ  

หมู่ที ่2  (ชุมชนคลองตัน) 
โดยการอุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอบางคนที
เข้ามาด าเนินการ 

กองช่าง 100,000 

2 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม 

คสล. เชื่อมถนนเส้นหลักบริเวณ
ทางเข้าศาลาประชาคมหมู่ที่ 4   
บ้านบางกระบือ    

ก่อสร้างทางเชื่อม คสล. 
ถนนเส้นหลัก บริเวณศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านบาง
กระบือ (บริเวณศาลาพ่อปูุ
ต้นกร่าง) กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางประมาณ  27.00 

เมตร คสล. ยาว 3.50 เมตร 

จ านวน 1 สะพาน ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

กองช่าง 200,000 

3 โครงการก่อสร้างทางเดิน 
เท้า คสล. พร้อมสะพานเข้ากลุ่ม
บ้านพี่วันดี  หมู่ที ่4  
บ้านบางกระบือ 

ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.     
ผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร 

ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 

500.00 เมตร พร้อม
ก่อสร้างสะพาน คสล. 
จ านวน 3 แห่ง ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

กองช่าง 650,000 

รวม  3  โครงการ 950,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติของ
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

จัดกิจกรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 

กองการศึกษา 50,000 

5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะ
โหนดราย 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนวัดตะโหนดราย 

กองการศึกษา 25,000 

6 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดตะ
โหนดราย 

อุดหนุนงบประมาณ เพ่ือ
เป็นค่าอาหารกลางวัน  
ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนวัดตะโหนดราย 

กองการศึกษา 40,000 

7 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และอบรมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัด
นกฯลฯ 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
และรณรงคส์่งเสริมการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก  
โรคเอดส์  ไข้หวัดนก และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ ให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

45,000 

8 
 

โครงการจัดอบรมให้ความรู้การ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

1. ส ารวจข้อมูลจ านวน
สุนัข/แมว 
2. จัดกิจกรรมรณรงคใ์ห้
ความรู้และส่งเสริมการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
ประชาชนในเข เทศบาล
ต าบลบางกระบือ 
3. ด าเนินการฉีดวัคซีน 

สุนัข/แมว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15,000 

9 โครงการเด็กไทยดูดี  
มีสุขภาพพลานามัย 
ที่แข็งแรง 

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม 
ให้เด็กและเยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 
 มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง  และ
พลานามัยที่ดี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 โครงการปฏิวัติน้ ามันทอดซ้ า จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
และส่งเสริมให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบาง
กระบือ ตระหนักถึงอันตราย
ที่เกิดจากการใช้น้ ามันทอด
ซ้ าในครัวเรือน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15,000 

11 โครงการสร้างสุขภาพดี  
มีความสุข 
 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
และส่งเสริมให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลบาง
กระบือ เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง  และคนใน
ครอบครัว 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

15,000 

12 โครงการในพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณ 
การด าเนินงานจัดกิจกรรม
โครงการให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

100,000 

13 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เด็กสตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส  
คนพิการและผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

สงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 
และผู้มีรายได้น้อย  (ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีทางราชการ
ก าหนด) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

จัดกิจกรรมนันทนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
 และจัดกิจกรรมสันทนาการ
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะ
กลุ่ม ท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

50,000 

 
 
 
 
 



20 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
บางกระบือ 

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ในการด าเนินชีวิตตามหลัก  
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับประชาชน 

ในเขตเทศบาลต าบลบาง
กระบือ 
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

50,000 

16 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลบางกระบือ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม
และสร้างทักษะในการ
ประกอบอาชีพ กลุ่มสตรี
และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

จ านวน 50 คน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

30,000 

17 โครงการสานสัมพันธ์สร้าง
ครอบครัวอบอุ่นในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 

จัดกิจกรรมสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว (สาย
สัมพันธ์ครอบครัวผูกพัน) 
จ านวน 30 ครอบครัว   
พร้อมจัดกิจกรรม ออกค่าย
เยาวชนนอก สถานที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

50,000 

18 โครงการให้ความรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่
ชุมชนที่น่าอยู่ 

จัดกิจกรรมอบรมเด็กและ
เยาวชนในชุมชน  ให้มี
ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย 

พร้อมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

กองการศึกษา 100,000 

19 โครงการแข่งขันกีฬาและ
กิจกรรมส่งเสริมกีฬา 

จัดกิจกรรมการแข่งกีฬา
กีฬาพ้ืนบ้าน  ให้กับ
ประชาชนในเขต  เทศบาล
ต าบลบางกระบือ เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

และห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 50,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20 โครงการศูนย์บริการและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบางกระบือ  

สนับสนุนงบประมาณ  
ด้านเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการศูนย์ ฯ  
เดือนละ 1 ครั้ง  
จ านวน 19 คน ๆ ละ 
100 บาท (12 ครั้ง/ต่อปี) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

22,800 

รวม  17  โครงการ 702,800 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

21 โครงการรณรงค์ปูองกัน 
อุบัติเหตุเทศกาลวันส าคัญ 

ตามนโยบายของรัฐบาลและให้
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การปูองกันภัย 

๑. จัดตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี และผู้
สัญจรไปมาในเขตพ้ืนที่ฯ
ดังนี้  ครั้งที ่๑ ช่วง ๗ วัน 

อันตรายก่อนปีใหม่ 
ครั้งที ่๒ ช่วง ๗ วัน 

อันตรายก่อนวันสงกรานต์ 
๒. จัดตั้งทีม อปพร. ตรวจ
เวรยาม ในยามค่ าคืนและ
ดูแลความเรียบร้อย ให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
๓. อบรมทบทวน อปพร
ตามหลักสูตรที่ก าหนด) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

120,000 

22 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลบาง
กระบือ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

และอาสาสมัครปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 50 คน (ตามค าสั่ง
ของเทศบาล) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

75,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
23 โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การจัด
นิทรรศการและการอบรม
ปูองกันยาเสพติดกลุ่ม 
เยาวชน แกนน าและประชาชน 

จัดอบรมและรณรงค์ 
ต้านยาเสพติดในพ้ืนที่ 
 โดยกลุ่มเยาวชน ผู้น า  
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ 

ประชาชนทั่วไป 
พร้ อมศึ กษาดู ง านนอก
สถานที ่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 

24 โครงการอบรมด้านวินัยจราจร
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
บางกระบือ   

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านวินัยจราจร ให้กลุ่ม
เยาวชนและประชาชน ๑ 

กลุ่ม จ านวน ๔๐ คน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 

25 โครงการอบรมให้ความรู้น า 

ชุมชนและประชาชนด้าน  
กฎหมายชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน
ให้กับกลุ่มประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 
จ านวน ๔๐ คน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 

รวม  5  โครงการ 265,000 

ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

26 โครงการส่งเสริมการปูองกัน
และก าจัดศัตรูพืชส าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้และส่งเสริมให้
เกษตรกรในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือ  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเกษตร
ของตนเองได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25,000 

รวม  1  โครงการ 25,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
27 โครงการจ้างเหมาหน่วยงาน

เอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 

และส่งเสริมการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างถูกสุขลักษณะใน
ชุมชน 

จ้างเหมาหน่วยงานเอกชน
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
พ้ืนที ่และจัดกิจกรรมที่
เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
บางกระบือคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีสุขลักษณะ 

สามารถลดปริมาณขยะใน
พ้ืนที่ต าบล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

430,000 
 

28 โครงการท้องถิ่นไทย   
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรต ิ โดยให้ผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล  

ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร
ประชาชนทุกภาคส่วน 

และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

รวมกันปลูกต้นไม้ และท า
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

10,000 

29 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

50,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
30 โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ก าจัดผักตบชวาในล า
คลอง สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การบริหารจัดการขยะ 
2. จดัอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

40,000 

31 โครงการขุดลอกคลองและ 
ล าประโดงตื้นเขินในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

1. ขุดลอกคลองบ้านแม่
เนี๊ย (บ้านลุงละออง
เชื่อมต่อบ้านปูาส้มลิ้ม)   
2. ขุดลอกคลองปุาช้า  
3. ขุดลอกคลองผู้ใหญ่พูน
จากบ้านนางย้วนกว้าง 
4. ขุดลอกคลองศาลา
การเกษตร   
5. ขุดลอกล าประโดง
สาธารณะ  หมู่ที ่3 (นายอ่
วน  โพธิ์เจริญ)   
6. ขุดลอกล าประโดง
สาธารณะ หมู่ที ่3 

เชื่อมต่อหมู่ที่ 4  (นาย
สวาท ยอดยาจิตร์)  

กองช่าง 600,000 

รวม  5  โครงการ 1,130,000 

ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
32 โครงการจัดซื้อพัดลมเพ่ือ

บริการประชาชนในเขต 
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

จัดซื้อพัดลม(แบบมีขาตั้ง 

สามารถเคลื่อนที่ได้)   
ขนาด  22  นิ้ว  จ านวน ๔ 

เครื่อง (ปรากฏตามบัญชี
ครุภัณฑ ์ผ.03) 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
33 โครงการอบรมและศึกษาดู

งานผู้บริหารสมาชิกสภา 

พนักงานและลูกจ้างในการ
น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
พนักงาน ลูกจ้าง ของ
เทศบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการปฏิบัติงาน
และใช้ชีวิต พร้อมศึกษาดู
งานนอกสถานที่  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

200,000 

34 โครงการจัดท าระบบแผนที่
ภาษ ีเทศบาลต าบล 
บางกระบือ 

จัดท าระบบแผนที่ภาษี 
ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาล  
ทั้ง  ๕ หมู่บ้าน 

กองคลัง 250,000 

35 โครงการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) 
และระดับชุมชนต าบล 

1. จัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน  

ระดับชุมชนต าบล  ตาม
ห้วงที่เทศบาลก าหนดใน
กรณ ี ดังนี้   
 1.1 จัดท าแผนพัฒนาท้อง 
ถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
1.2 ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
1.3 แผนพัฒนาชุมชน 
1.4 ภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องอาศัย
การจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นทุกระดับ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20,000 

36 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรีในเขต
เทศบาลต าบลบางกระบือ 

จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนกลุ่ม
สตรี ด้านการเพิ่มศักยภาพ
ภาวะผู้น าพร้อมศึกษาดู
งานนอกสถานที ่จ านวน 
๕๐ คน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ เป้าหมาย 
หน่วยที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
37 โครงการจ้างออกแบบงาน

โครงการก่อสร้างของเทศบาล
ต าบลบางกระบือ   

ด าเนินการจ้าง หน่วยงาน
ของรัฐ หรือ เอกชน
ออกแบบงานโครงการ
ก่อสร้าง ต่าง ๆ ตาม
ภารกิจอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลฯ 

กองช่าง 100,000 

รวม  6  โครงการ 594,000 
รวมทั้งสิ้น  37  โครงการ 3,666,800 

 
 2.3 สรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา 
(2561 – 2565) 

ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 3 6 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26 17 9 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

14 5 9 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   

1 1 0 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

20 5 15 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี 

12 6 6 

รวมทั้งสิ้น 82 37 45 
             
 พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปีงบประมาณ 2563  สามารสรุป
ได้ดังนี้  
  1. ในปี 2563  เทศบาลต าบลบางกระบือ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 82  
โครงการ ไดร้ับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.12 
  2. ในปี 2563  เทศบาลต าบลบางกระบือ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 82   
โครงการ ไมไ่ด้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.88 
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3. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลบางกระบือได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2564)  
และได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ และแนวทางในการบริหาร  
พัฒนาเทศบาลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2              
ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน” และ ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) 
ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 

โดย มีคณะกรรมการติดตามและประ เมินแผนพัฒนา เทศบาลต าบลบางกระบื อ                           
เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ จ านวน 3 แบบ ดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป   

1. วิสัยทัศน์    
2. พันธกิจ   
3. เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ   
4. ตัวชีว้ัดระดับเปูาประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)   
5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา)   
6. ตัวชีว้ัดระดับแนวทางการพัฒนา   
7. ผลผลิต/โครงการ    
ส่วนที่  2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
8. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
11. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  3  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
16. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

17. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น                  

  

18. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

รวม   
 

 
 
 
 
 

แบบที่ 1. การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางกระบือ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

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

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

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

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

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

 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

------------------------------------------------------------------------------------ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบางกระบือ 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ภายเดือนธันวาคมของทุกปี 

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

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

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

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

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

แบบที่ 2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แบบที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่  4 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/

กิจกรรม)ของเทศบาลต าบลบางกระบือในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

 
 
 

 

แบบท่ี 4 : แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาล
ต าบลบางกระบือในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเดน็การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค าชี้แจง : แบบที่ 4 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ(โครงการ/กิจกรรม) 
เทศบาลต าบลบางกระบือในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 
ค าอธิบาย :  ให้ผู้ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
 
1.  เพศ   (   )  ชาย    (   )  หญิง 
 
2.  ชว่งอายุ (   )  ต่ ากว่า  25  ป ี   (   )  25 - 40  ป ี   
  (   )  41 – 60  ป ี   (   )  มากกว่า  60  ปี  
 
3.  การศึกษา (   )  ต่ ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 
  (   )  ปริญญาตรี    (   )  สูงกว่าปริญญาตรี  
  
4.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจ้าง/เกษตรกร   (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

           (   )  อื่นๆ  ระบุ................................... 

 
 
 
 
 

การบันทึกข้อมูลแบบที่ 4 
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ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลบางกระบือใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
 

ค าอธิบาย  :  1. มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
  2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน มีเพียงข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ที่ข้อละ 15 คะแนน  
  3. ให้ผู้ที่ท าแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 0 – 10 คะแนน 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้   
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้  
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้   
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

เต็ม 10 คะแนน  ให้   

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้   
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   

รวมคะแนน รวม 100 คะแนน ได้   
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 15 คะแนน  ให้   
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน  ให้   
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม 10 คะแนน  ให้   
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม 10 คะแนน  ให้   
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน  ให้   
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน  ให้   

รวมคะแนน  รวม 100 คะแนน ได้    
 
 
 
 


