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ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2
ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี” และข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5)
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
โดยการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาล
ตาบลบางกระบือ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 แผนพัฒนาภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์) แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
สมุ ท รสงคราม ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ก าหนดแนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบางกระบือ (พ.ศ.2561 – 2565)
ซึ่ ง ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาของเทศบาลต าบลบางกระบื อ แสดงถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เปูาประสงค์ และจุ ดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวั ด แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม แผนพัฒนาอาเภอบางคนที และแผนชุมชนตาบล
บางกระบือ โดยในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบางกระบือนั้น มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาไว้ชัดเจน ดั่ง วิสัย ทัศน์ “คุณ ธรรมดี มีวินัย ใส่ ใ จพัฒนา มุ่งมั่น สร้ างศรัทธา พาท้องถิ่น เจริ ญ ”
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เทศบาลตาบลบางกระบือ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา เพื่อสามารถดาเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
รวมถึงบรรลุ วัตถุประสงค์ นโยบายผู้บ ริหาร และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยกาหนดยุทธศาสตร์หลัก ๆ ไว้
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔) ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาและการส่ งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิช ยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
2.1.1 พันธกิจ
1) โครงสร้างพื้นฐานได้ตามมาตรฐานกาหนด ภายใต้กรอบการวางแผน
๒) ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริม
ด้านการศึกษา การกีฬาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ เพื่อก้าวทันต่อการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
3) ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4) สร้างมูลค่าเพิ่มให้ ภาคการเกษตร การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวและบริการ
ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
5) เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่ม ในระบบเครือข่าย หรือ ระบบวิสาหกิจชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน
7) องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประชาชนจากทุ กภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิน่
2.1.2 ตัวชี้วัด
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- จานวนถนน สะพาน ท่อระบายน้า ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย เพิ่มขึ้น
- จานวนไฟฟูาในครัวเรือนและไฟฟูาสาธารณะเพิ่มขั้น
- จานวนประปาหมู่บ้านและระบบประปาที่ดีมีมาตรฐานและครอบคลุม
ทุกพื้นที่
- จานวน หรือ ร้อยละ ของประชาชน ของครัวเรือน ได้รับการเข้าถึงระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสาธาณูปโภค และสาธารณูปการ ที่เพิ่มขึ้น
ลดความเหลื่อมล้าในชุมชน
- ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จานวน หรือ ร้อยละ ของประชาชน ของครัวเรือน ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา ในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม เสมอภาค ในชุมชน
- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ร้อยละหรือจานวนผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลลดน้อยลง
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
- อัตราการการก่ออาชญากรรมและยาเสพติดลดลง
- ร้อยละหรือจานวนอุบัติเหตุทางถนนลดลง
๔) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม เกษตรกรรม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและ
การท่องเที่ยว
- ร้อยละรายได้จากการจาหน่าย ผลผลิต สินค้า ทางการเกษตร เพิ่มขึ้น
- ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- ร้อยละหนี้สินครัวเรือนลดลง
- ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- จานวน หรือ ร้อยละของประชาชน ของครัวเรือน ที่ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
- ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
๖) ทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
- จานวนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลบางกระบือ
- เทศบาลตาบลบางกระบือผ่านการประเมิน ITA
(ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนด)
- เทศบาลตาบลบางกระบือผ่านการประเมิน LPA
(ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนด)
2.1.3 ค่าเป้าหมาย
ค่ า เปู า หมายในเชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพที่ ท าให้ แ ยกแยะได้ ว่ า การปฏิ บั ติ ง านประสบ
ความสาเร็จตามตัวชี้วัด (KPIS) ระดับค่าเปูาหมายของเทศบาลตาบลบางกระบื อ คือ ให้อยู่ในระดับที่ดีมาก และ
สามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม นาไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ในอนาคต
- เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้าในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนชนเข้าถึงการบริการสาธารณะ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีนาไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
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2.1.4 กลยุทธ์
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง
ต่อความต้องการของประชาชน
- การก่อสร้าง การปรับปรุง การซ่อมแซม การบารุงรักษา โครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้า
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 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชน พึ่งพาตนเองได้
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจน
การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดระเรียบและเรียบร้อยในชุมชนและสังคม
๔) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและการส่ ง เสริ ม เกษตรกรรม การลงทุ น พาณิ ช ยกรรม และ
การท่องเที่ยว
- เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
- อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
- เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา การจัดการภาค
การเกษตร การลงทุน โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
- เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
- ส่งเสริมการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต
- พัฒนาการเกษตรที่หลากหลายและรูปแบบใหม่ๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลก
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๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บาบัดและจัดการสิ่งปฏิกูล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ ของเสีย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
- เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น
- ดาเนินการปรับปรุงอาคารที่ทาการ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน และ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- เสริมสร้างธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ บทบาท และหน้าที่ของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการวางแผน การพัฒนาท้องถิ่นและตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (POSITIONING PLAN) ของเทศบาลตาบลบางกระบือ
ซึ่งจะเห็นจากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบั บ ที่ 12 แผนพัฒ นาภาคกลาง แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2
จั งหวัดสมุ ทรสาคร จั งหวัด สมุทรสงคราม จั งหวัดเพชรบุรี และจังหวั ดประจวบคีรีขันธ์ แผนพัฒ นาจังหวั ด
สมุทรสงคราม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จะเห็นได้
ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนามาเป็นแนวทางกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตาบลบางกระบือ ซึ่งการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนา
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มคนสั ง คมและระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนให้ ส ามารถปรั บ ตัว รองรั บ
ผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุข ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตาบลบางกระบือ จึงได้กาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์
(POSITIONING) คือ “ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางกระบือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม อนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
2.1.6 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพั ฒ นาที่ 1 ด้ า นการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง รั ก ษาระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดระเบียบเมือง และการจัดทาผังเมือง
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
แนวทางการพัฒ นาที่ 8 ส่ งเสริม สนั บสนุ นการบริ ห ารจัด การเกี่ย วกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ 9 เสริมสร้างความเท่าเทียมและเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้สมดุลและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 10 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางการพัฒนาที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 12 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 13 รักษา ทานุ บารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 14 บาบัดและจัดการมูลฝอย
แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 16 การบริหารงานบุคคล ค่าใช้จ่ายประจาปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของเทศบาลต าบลบางกระบื อ นั้ น
ใช้แนวทางในการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตาบล
บางกระบือ โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากเทศบาลตาบลบางกระบือ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลและให้คะแนน
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2.1.7 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ประเด็นการพัฒนา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
60 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
100 คะแนน

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2564
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แล้ว จะต้องติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนงานกิจกรรมที่ปรากฏ ในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และ ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
โดยการประเมิ น แผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น นั้ น จะต้ อ งด าเนิ น การติด ตามและประเมิ นผลโครงการพั ฒ นา
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และผลของการดาเนินกิจกรรมโครงการพัฒนานั้นตอบสนองต่อความ
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ต้องการของประชาชน ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยเพี ยงใดและมีการพัฒนาไปในทิศทางใด ให้สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลตาบลบางกระบือ จึงได้กาหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมิน ผลโครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลบางกระบือนั้น ใช้แนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของเทศบาลตาบลบางกระบือ โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบางกระบือ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาลตาบลบางกระบือเป็นผู้ติดตามและประเมินผลและให้คะแนน
2.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ประเด็นการพัฒนา

คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
60 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5 คะแนน
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5 คะแนน
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5 คะแนน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
5 คะแนน
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5 คะแนน
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5 คะแนน
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน
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2.2.2 โครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ที่อยู่ในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
ลาดับ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 โครงการขยายเขตไฟฟูา
อุดหนุนให้การไฟฟูาส่วน
สาธารณะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ภูมิภาคอาเภอบางคนทีเข้า
ในเขตเทศบาลตาบล
มาดาเนินการขยายเขต
บางกระบือ
ไฟฟูาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
บริเวณ หมู่ที่ 5
บ้านหนองอ้อ
(ขยายต่อโครงการเดิม)
2 โครงการก่อสร้างถนนราดยาง ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านคลองกลางบางใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้านคลองกลาง
ตาบลบางกระบือ
บางใหญ่
อาเภอบางคนที
บริเวณถนนตัดใหม่ ขนาด
จังหวัดสมุทรสงคราม
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า
355.00 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรราดยางไม่น้อยกว่า
1,420.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตาบลบางกระบือกาหนด

หน่วยที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

กองช่าง

200,000

กองช่าง

771,900

รวม 2 โครงการ

971,900
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

หน่วยที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติของ
จัดกิจกรรมให้กับเด็กและ
กองการศึกษา
50,000
เทศบาลตาบลบางกระบือ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลบางกระบือ
4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กองสาธารณสุข
30,000
และอบรมปูองกันโรค
และรณรงค์ส่งเสริมการ
และสิ่งแวดล้อม
ไข้เลือดออก โรคเอดส์ ไข้หวัด ปูองกันโรคไข้เลือดออก
นกฯลฯ
โรคเอดส์ ไข้หวัดนก และ
โรคติดต่ออื่นๆ ให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบางกระบือ
5 โครงการจัดอบรมให้ความรู้การ 1. สารวจข้อมูลจานวน
กองสาธารณสุข
10,000
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
สุนัข/แมว
และสิ่งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้และส่งเสริมการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
ประชาชนในเข เทศบาล
ตาบลบางกระบือ
3. ดาเนินการฉีดวัคซีน
สุนัข/แมว
6 โครงการเด็กไทยดูดี
จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
กองสาธารณสุข
10,000
มีสุขภาพพลานามัย
ให้เด็กและเยาวชน ในเขต และสิ่งแวดล้อม
ที่แข็งแรง
เทศบาลตาบลบางกระบือ
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง และ
พลานามัยที่ดี
7 โครงการในพระราชดาริ ด้าน อุดหนุนงบประมาณ
กองสาธารณสุข 100,000
สาธารณสุข
การดาเนินงานจัดกิจกรรม และสิ่งแวดล้อม
โครงการให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชน ในเขตเทศบาลตาบล
บางกระบือ
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

หน่วยที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ สงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก
สานัก
20,000
เด็กสตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส สตรี ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส
ปลัดเทศบาล
คนพิการและผู้มีรายได้น้อยเพื่อ และผู้มีรายได้น้อย
เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระ (ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชกุศล
ราชการกาหนด)
9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดกิจกรรมนันทนาการ
สานัก
10,000
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล สาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่และ ปลัดเทศบาล
บางกระบือ
จัดกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะ
กลุ่ม ทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน
10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
สานัก
40,000
แนวทางหลักปรัชญาของ
ในการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปลัดเทศบาล
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล พอเพียง สาหรับประชาชน
บางกระบือ
ในเขตเทศบาลตาบล
บางกระบือ
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
11 โครงการส่งเสริมอาชีพให้
ฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม
สานัก
20,000
แก่ประชาชนตาบล
และสร้างทักษะในการ
ปลัดเทศบาล
บางกระบือ
ประกอบอาชีพ กลุ่มสตรี
และประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบางกระบือ
จานวน 50 คน
12 โครงการสานสัมพันธ์สร้าง
จัดกิจกรรมสร้างความ
สานัก
10,000
ครอบครัวอบอุ่นในเขตเทศบาล อบอุ่นในครอบครัว (สาย
ปลัดเทศบาล
ตาบลบางกระบือ
สัมพันธ์ครอบครัวผูกพัน)
จานวน 30 ครอบครัว
พร้อมจัดกิจกรรม ออกค่าย
เยาวชนนอก สถานที่
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13 โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเด็กและ
กองการศึกษา
10,000
ศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่
เยาวชนในชุมชน ให้มี
ชุมชนที่น่าอยู่
ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย
พร้อมศึกษาดูงานนอก
สถานที่
14 โครงการแข่งขันกีฬาและ
จัดกิจกรรมการแข่งกีฬา
กองการศึกษา
30,000
กิจกรรมส่งเสริมกีฬา
กีฬาพื้นบ้าน ให้กับ
ประชาชนในเขต เทศบาล
ตาบลบางกระบือ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
และห่างไกลยาเสพติด
15 โครงการส่งเสริมศักยภาพภูมิ จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ
กองการศึกษา
10,000
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตาบล การส่งเพิ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
บางกระบือ
ที่มีอยู่ในชุมชนให้กับเด็ก
เยาวชน ประชาชน ในเขต
เทศบาลตาบลบางกระบือ
เพื่อมิให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สูญหายไป
16 โครงการสืบสานประเพณี “ลอย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี กองการศึกษา
10,000
กระทงกาบกล้วย เมืองแม่
ลอยกระทง “กาบกล้วย
กลอง”
เมืองแม่กลอง” ให้
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทากระทงกาบ
กล้วย และร่วมลอยกระทง
กาบกล้วย ในวันขึ้น 15 ค่า
เดือน 12 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของชาวจังหวัด
สมุทรสงครามไว้
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
17
โครงการสืบสานประเพณี
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
กองการศึกษา
30,000
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
และประชาชนในตาบลบาง
กระบือได้ทากิจกรรม
ร่วมกันเป็นประจาทุกปีช่วง
เทศกาลประเพณีวัน
สงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของไทยไว้
18

19

โครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบ
น้าฝน

จัดกิจกรรมให้ประชาชน
กองการศึกษา
ร่วมแห่เทียนพรรษาไป
ถวาย พร้อมชุดไทยธรรม
ผ้าอาบน้าฝน พร้อมกับ
ประกอบพิธีทางศาสนา ณ
วัดตะโหนดราย ในวันแรม
1 ค่า เดือน 8 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของชาวไทยไว้
โครงการศูนย์บริการและ
สนับสนุนงบประมาณ
สานัก
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ด้านเบี้ยประชุมของ
ปลัดเทศบาล
ประจาตาบลบางกระบือ
คณะกรรมการศูนย์ ฯ
เดือนละ 1 ครั้ง
จานวน 19 คน ๆ ละ
100 บาท (12 ครั้ง/ต่อปี)
รวม 17 โครงการ

10,000

22,800

422,800
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
20
โครงการฝึกอบรมชุด
ดาเนินการจัดกิจกรรม
สานัก
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ฝึกอบรมหลักสูตรชุด
ปลัดเทศบาล
ประจาเทศบาลตาบล
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
บางกระบือ
ให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจา
เทศบาลตาบลบางกระบือ
และอาสาสมัครปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 50 คน (ตามคาสั่ง
ของเทศบาล)
21
โครงการรณรงค์ปูองกัน
๑. จัดตั้งจุดตรวจบริการ
สานัก
อุบัติเหตุเทศกาลวันสาคัญ
ประชาชนในพื้นที่ และผู้
ปลัดเทศบาล
ตามนโยบายของรัฐบาลและให้ สัญจรไปมาในเขตพื้นที่ฯ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ช่วง ๗ วัน
การปูองกันภัย
อันตรายก่อนปีใหม่
ครั้งที่ ๒ ช่วง ๗ วัน
อันตรายก่อนวันสงกรานต์
๒. จัดตั้งทีม อปพร. ตรวจ
เวรยาม ในยามค่าคืนและ
ดูแลความเรียบร้อย ให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
๓. อบรมทบทวน อปพร
ตามหลักสูตรที่กาหนด)
22
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมและรณรงค์
กองสาธารณสุข
การจัดนิทรรศการและการ
ต้านยาเสพติดในพื้นที่
และสิ่งแวดล้อม
อบรมปูองกันยาเสพติดกลุ่ม
โดยกลุ่มเยาวชน ผู้นา
เยาวชน แกนนาและประชาชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ
ประชาชนทั่วไปพร้อม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
23
โครงการอบรมด้านวินัยจราจร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สานัก
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ด้านวินัยจราจร ให้กลุ่ม
ปลัดเทศบาล
ตาบลบางกระบือ
เยาวชนและประชาชน ๑
กลุ่ม จานวน ๔๐ คน
รวม 4 โครงการ

งบประมาณ

60,000

60,000

10,000

10,000

140,000
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว
24
โครงการส่งเสริมการปูองกัน จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
สานัก
25,000
และกาจัดศัตรูพืชสาหรับ
ความรู้และส่งเสริมให้
ปลัดเทศบาล
ประชาชนในเขตเทศบาล
เกษตรกรในเขตเทศบาล
ตาบลบางกระบือ
ตาบลบางกระบือ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันและกาจัด
ศัตรูพืชและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการเกษตร
ของตนเองได้
รวม 1 โครงการ 25,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
25
โครงการจ้างเหมาหน่วยงาน จ้างเหมาหน่วยงานเอกชน กองสาธารณสุข 420,000
เอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยใน จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต และสิ่งแวดล้อม
เขตเทศบาลตาบลบางกระบือ พื้นที่ และจัดกิจกรรมที่
และส่งเสริมการจัดการขยะมูล เป็นการส่งเสริมให้
ฝอยอย่างถูกสุขลักษณะใน
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ชุมชน
บางกระบือคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธีสุขลักษณะ
สามารถลดปริมาณขยะใน
พื้นที่ตาบล
26
โครงการท้องถิ่นไทย
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
กองสาธารณสุข 10,000
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เกียรติ โดยให้ผู้บริหาร
และสิ่งแวดล้อม
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์กร
ประชาชนทุกภาคส่วน
และประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลบางกระบือ
รวมกันปลูกต้นไม้ และทา
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน
27
โครงการรณรงค์
จัดกิจกรรมฝึกอบรมที่เป็น กองสาธารณสุข 30,000
ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึก การส่งเสริม การสร้าง
และสิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง
ๆ และศึกษาดูงานนอก
สถานทีต่ ามที่กาหนด
28
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อุดหนุนงบประมาณเป็น
สานัก
20,000
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ปลัดเทศบาล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของคณะกรรมการ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดาเนินงานสนอง
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
พระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
29
โครงการขุดลอกลาประโดง
ขุดลอกลาประโดง
กองสาธารณสุข 75,800
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ และสิ่งแวดล้อม
(ชุมชนคลองตัน)
2 (ชุมชนคลองตัน) โดยมี
ขนาดความกว้างก้นคลอง
เฉลี่ย 2.00 เมตร ตาม
สภาพพื้นที่ ขุดลอกลึก
เฉลี่ย 0.50 – 0.80 เมตร
ความยาวคลองรวม
ประมาณ 1,000.00
เมตร
30
โครงการขุดลอกคลองและลา ขุดลอกคลองบางกระบือ กองสาธารณสุข 213,000
ประโดงตื้นเขินในเขตพื้นที่
โดยมีขนาดความกว้างก้น และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลบางกระบือ
คลองเฉลี่ย 4.00 เมตร
ตามสภาพพื้นที่ ขุดลอกลึก
เฉลี่ย 0.80 – 1.00 เมตร
ความยาวคลองประมาณ
1,370.00 เมตร
31
โครงการขุดลอกลาประโดง
ขุดลอกลาประโดง
กองสาธารณสุข 42,400
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 2 สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ และสิ่งแวดล้อม
(ลาประโดงบ้านปูาแหงน)
2 (ลาประโดงบ้านปูา
แหงน) โดยมีขนาดความ
กว้างก้นคลองเฉลี่ย 2.00
– 3.00 เมตร ตามสภาพ
พื้นที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 –
0.80 เมตร ความยาว
คลองรวมประมาณ
365.00 เมตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

หน่วยที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
32
โครงการขุดลอกลาประโดง
ขุดลอกลาประโดง
กองสาธารณสุข 35,000
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ และสิ่งแวดล้อม
และ หมูที่ 4 (ลาประโดง
3 และ หมูที่ 4 (ลาประ
แบ่งเขตระหว่างหมู่ที่ 3 และ โดงแบ่งเขตระหว่างหมู่ที่
หมู่ที่ 4
3 และ หมู่ที่ 4 โดยมี
ขนาดความกว้างก้นคลอง
เฉลี่ย 1.50 – 2.00 เมตร
ตามสภาพพื้นที่ ขุดลึก
เฉลี่ย 0.50 – 0.80 เมตร
ความยาวคลองรวม
ประมาณ 350.00 เมตร
รวม 4 โครงการ 366,200

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
33
โครงการอบรมและศึกษาดู
จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
งานผู้บริหารสมาชิกสภา
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานและลูกจ้างในการ
พนักงาน ลูกจ้าง ของ
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เทศบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การ
พอเพียง ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานและการดารงชีวิต และใช้ชีวิต พร้อมศึกษาดู
งานนอกสถานที่
34
โครงการจัดทาระบบแผนที่
จัดทาระบบแผนที่ภาษี
ภาษี เทศบาลตาบล
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
บางกระบือ
ทั้ง ๕ หมู่บ้าน
35
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) พร้อมเครื่องบันทึก
(CCTV) พร้อมเครื่อง
และควบคุมคุณภาพ ในเขต
บันทึกและควบคุมคุณภาพ
เทศบาลตาบล
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บางกระบือ อาเภอบางคนที บางกระบือ อาเภอบาง
จังหวัดสมุทรสงคราม
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 7 กล้อง พร้อมชุด
อุปกรณ์ ตามรายละเอียด
ของเทศบาลตาบล
บางกระบือ
36
โครงการจัดเวทีประชาคม
1. จัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน
และระดับชุมชนตาบล
ระดับชุมชนตาบล ตาม
ห้วงที่เทศบาลกาหนดใน
กรณี ดังนี้ 1.1 จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
1.3 แผนพัฒนาชุมชน
1.4 ภารกิจตามอานาจ
หน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องอาศัย
การจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นทุกระดับ

หน่วยที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สานัก
ปลัดเทศบาล

250,000

กองคลัง

100,000

สานัก
ปลัดเทศบาล

499,800

สานัก
ปลัดเทศบาล

20,000

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
37
โครงการส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมกลุ่มผู้นา
ศักยภาพบทบาทสตรีในเขต ท้องถิ่น ผู้นาชุมชนกลุ่ม
เทศบาลตาบลบางกระบือ
สตรี ด้านการเพิ่มศักยภาพ
ภาวะผู้นาพร้อมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ จานวน
๕๐ คน
38
โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญ จัดกิจกรรมที่เป็นการ
ของสถาบัน ชาติ ศาสนา
แสดงออกถึงความ
พระมหากษัตริย์ และประเพณี จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ
ท้องถิ่น
ศาสนา พระมหากษัตริย์
39
โครงการจ้างออกแบบงาน
ดาเนินการจ้าง หน่วยงาน
โครงการก่อสร้างของเทศบาล ของรัฐ หรือ เอกชน
ตาบลบางกระบือ
ออกแบบงานโครงการ
ก่อสร้าง ต่าง ๆ ตาม
ภารกิจอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลฯ

หน่วยที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สานัก
ปลัดเทศบาล

10,000

กองการศึกษา

10,000

กองช่าง

100,000

รวม 7 โครงการ 989,800
รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ 3,395,700
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2.2.3 สรุ ป จ านวนโครงการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ได้รับอนุมัติ
(2561 – 2565)
งบประมาณ
11
2

ที่ไม่ได้อนุมัติ
งบประมาณ
9

36

17

19

13

4

9

2

1

1

25

8

17

11

7

4

98

39

59

พบว่า โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สามารสรุปได้ ดังนี้
1) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลบางกระบือ มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จานวน 98 โครงการพัฒนา ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 39 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ
39.79
2) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลบางกระบือ มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จานวน 98 โครงการพัฒนา ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 59 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ
60.20
3) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โดยมีจานวน 36 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 36.73
4) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น น้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 โดยมีจานวน 2 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2.04
5) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนโครงการพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติ มาก
ที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 โดยมีจานวน 17 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 43.58
6) ยุ ทธศาสตร์ที่มีจ านวนโครงการพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติ น้อยที่สุ ด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ 2 โดยมีจานวน 1 โครงการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2.56
7) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเห็นได้ว่า ทุกยุทธศาสตร์การพัฒ นาจะได้รับการอนุมัติ
โครงการพัฒนาทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมากน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภายใต้เงื่อนไงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มอี ยู่อย่างจากัด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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2.2.4 สรุ ปจ านวนงบประมาณโครงการพั ฒนาตามแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ได้รับอนุมัติ
ที่ไม่ได้อนุมัติ
(2561 – 2565)
งบประมาณ
งบประมาณ
24,700,000
971,900
23,728,100
11,777,800

422,800

11,355,000

1,395,000

140,000

1,255,000

537,000

25,000

512,000

4,234,000

846,200

3,387,800

2,918,000

989,800

1,928,200

45,561,800

3,395,700

42,166,100

พบว่า งบประมาณโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สามารสรุปได้ ดังนี้
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลบางกระบือ มี งบประมาณโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 45,561,800 บาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 3,395,700 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.45
2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตาบลบางกระบือ มี งบประมาณโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทีไ่ ม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จานวน 42,166,100 คิดเป็นร้อยละ 92.54
3) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น มากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 โดยมีจานวน 24,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
54.21
4) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น น้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 โดยมีจานวน 537,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
1.17
5) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่ได้รับการ
อนุมัติ มากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 โดยมีจานวน 989,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.14
6) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตร์ที่มีจานวนงบประมาณโครงการพัฒนาที่ได้รับการ
อนุมัติ น้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 โดยมีจานวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73
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7) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเห็นได้ว่า ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาจะได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมากน้อยนั้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภายใต้เงื่อนไขกรอบงบประมาณที่มีอย่างจากัด
2.3 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่ เ ทศบาลต าบลบางกระบื อ ได้ ด าเนิ น การทบทวนและจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561- 2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาล ให้บรรลุเปูาหมายที่
วางไว้ การบริ หารจั ดการเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพและเกิด ประสิ ทธิผ ล เกิดความคุ้มค่า ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วัน” และ ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี”
โดยมี ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นา เทศบาลต าบลบางกระบื อ
เป็นผู้ ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบางกระบือ ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดาเนิ นการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีจานวน 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
แบบที่ 1. การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ
4. ตัวชีว้ ัดระดับเปูาประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)
5. จุดมุ่งหมายในการพัฒนา (แนวทางการพัฒนา)
6. ตัวชีว้ ัดระดับแนวทางการพัฒนา
7. ผลผลิต/โครงการ
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
9. มีการจัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

10. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
12. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
13. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 3 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
15. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
16. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
17. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
18. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
รวม
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แบบที่ 2. แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค าชี้ แ จง : แบบที่ 2 เป็ น แบบประเมิ น ตนเอง โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ติ ด ตามผลการด าเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
-----------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางกระบือ
2. รายงานผลการดาเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
-----------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางกระบือ
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ภายเดือนธันวาคมของทุกปี
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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2.3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจั ด ผลเชิ ง คุ ณ ภาพ เทศบาลใช้ การส ารวจความพึง พอใจในการวั ดผลเชิ ง คุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 4 แบบประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม)ของเทศบาลตาบลบางกระบือในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
การบันทึกข้อมูลแบบที่ 4
แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาล
ตาบลบางกระบือในการพัฒนาและส่ งเสริมการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา ประจาปีงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คาชี้แจง : แบบที่ 4 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานของ(โครงการ/กิจกรรม)
เทศบาลตาบลบางกระบือในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาอธิบาย : ให้ผู้ทาแบบประเมินทาเครื่องหมาย ()
1. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. ช่วงอายุ

( ) ต่ากว่า 25 ปี
( ) 41 – 60 ปี

( ) 25 - 40 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ต่ากว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ

( ) รับราชการ
( ) รับจ้าง/เกษตรกร
( ) อืน่ ๆ ระบุ...................................

( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย
( ) นักเรียน/นักศึกษา
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ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดาเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตาบลบางกระบือใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
คาอธิบาย :

1. มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 9 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)
2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน มีเพียงข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ที่ข้อละ 15 คะแนน
3. ให้ผู้ที่ทาแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 0 – 10 คะแนน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเด็นการพัฒนา
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวม 100 คะแนน ได้ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเด็นการพัฒนา
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวม 100 คะแนน ได้
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเด็นการพัฒนา
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
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/
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให้ 
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
6. มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวมคะแนน
รวม 100 คะแนน ได้ 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเด็นการพัฒนา
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวม 100 คะแนน ได้ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเด็นการพัฒนา
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

คะแนนความพึงพอใจ
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 15 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
เต็ม 10 คะแนน ให้ 
รวม 100 คะแนน ได้ 
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