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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2561) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
         แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
 ปัจจุบันการติดตามประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลบางปลา ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีสักเพียงไรก็ตามแต่หาก
ไมส่ามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง "ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และสมาชิกสภาเทศบาล  สามารถก ากับดูแล  ทบทวน  และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน  โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลบางปลา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น  และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
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ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรของเทศบาล  สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน  โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
นี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย  เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่า สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนด
เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลา ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ   
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบางปลา 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบางปลา 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง และบุคลากรของเทศบาล ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลต าบลบางปลา หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ ง  ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี                
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1) กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางปลาที่สภาเทศบาลคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารเทศบาลคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลาต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลบางปลา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารเทศบาลเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2) กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลบางปลา              
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอน เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลบางปลา ดังนี้ 
  2.1)  การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า      
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่า ผู้ใช้ผลน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด  ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร     มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2)  วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล  เวลาที่เก็บข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จากนั้นสร้างเครื่องมือ   
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม  ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3)  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4)  การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้       
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน  เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบางปลา 
  2.5)  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งอาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบางปลา  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6)  รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลาต่อผู้บริหารเทศบาล  
เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบางปลา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
บางปลา โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7)  การวินิจฉัยสั่งการ  การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่างๆได้รับรายงานสรุป แล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป   ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาล 

  3) กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา  มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผล  และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล  เพ่ือให้
ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบางปลา และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา  โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน/ตุลาคม 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลต าบลบางปลาทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 
เทศบาล 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

สภาเทศบาล รายงาน เสนอ 

ผู้บริหาร
เทศบาล 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลบางปลา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆที่ได้
ก าหนดขึ้น หรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลาก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1  ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบาง
ปลาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารเทศบาลภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอสภา
เทศบาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.1.2  ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบางปลา 
  4.1.3  ความเพียงพอ  (Adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลบางปลามาปฏิบัติงาน 
  4.1.4  ความก้าวหน้า (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ ซึ่งวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลา ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงเป็นการวัดความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลบางปลาทั้งในระดับชุมชนและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอเมือง
และจังหวัดสมุทรสาครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์ รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  

  4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลาก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe)  หรือวัด (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จาก      
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลบางปลา เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  4.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลาก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)   วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ  และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  4.3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews)   อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้  การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์  และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   4.3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบางปลาใช้การสังเกต  เพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางปลา มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
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    (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในชุมชนเขตเทศบาลต าบลบางปลามี
กิจกรรมร่วมกัน  
    (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลบางปลา 
  4.3.4 การส ารวจ (surveys) หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลต าบลบางปลา  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลาจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  4.3.5  เอกสาร (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบางปลา 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง  ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการของผู้บริหารเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล และผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางปลา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ใน
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบางปลามีความสอดคล้องกัน  ประสานการท างาน
ให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลบางปลาส าเร็จตามเป้าหมายหลัก  มีความสอดคล้อง
กัน และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  8. สามารถรักษาคุณภาพของงาน หรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกีย่วกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผล
การด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้น ไปแล้ว  ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนด
ไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผล
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่า เป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและติดสินใจใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

6. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบำงปลำ 
 1. นายส ารวย คงศิลป    รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางปลา  ประธานกรรมการ 
 2. นายวิชัย จ้อยชะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล          กรรมการ 
 3. นายไกรศร พะยานอน สมาชิกสภาเทศบาล          กรรมการ 
 4. นางจริยา ชาวหงษา ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
 5. นายชนาภิวัฒน์  วอนวัฒนา ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
 6. นางพรเพ็ญ  อยู่บ ารุง  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 
     การศึกษาเทศบาลต าบลบางปลา         กรรมการ 
 7. นายอภิชาติ   พงษ์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
 8. นายล าเจียก โรจน์บุญชู ตัวแทนประชาคม          กรรมการ 
 9. นายสมคิด จันทร์โต  ตัวแทนประชาคม          กรรมการ 
 10. นายวันชนะ โพธิ์อบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 11. นางมาลา อยู่หุ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 12. นายวรกฤช นิ่งน้อย  ปลัดเทศบาลต าบลบางปลา          กรรมการและเลขานุการ 
 13. นางสาวพิมพ์วลัญช์ โคตรธรรม  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ       
14. นางสาวเพ็ญพิชชา  วรศรี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ    

  ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้งในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
   
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2560 

    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2560 
     1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557 – 2560  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบางปลา         
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร แผนพัฒนาท้อถิ่นของ
เทศบาลต าบลบางปลา และแผนชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 
     1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางปลา มีรายละเอียด ดังนี้ 

        1) วิสัยทัศน์  
   “ชุมชนแห่งความสุข  สะอาดสดใน  รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
การศึกษาท่ัวถึงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
         พันธกิจที่ 1  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 
พัฒนาระบบบริการประชาชน 
        พันธกิจที่ 2  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น 

        พันธกิจที่ 3  มุ่งพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากสิ่ง
เสพติด ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมใจ  แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น  สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่  มุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข
        3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
                               ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ   
                               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   
                                   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
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  1.2 แผนพัฒนำสำมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559  
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำรจริง คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 160 123 76.88 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 40 30 75 
3. การพัฒนาสวสัดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 25 20 80 
4. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 50 38 76 
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 15 10 66.67 
6. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

40 40 100 

รวม 330 261 79.09 

     1.2.2  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ 

ด ำเนินกำรจริง คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาศักยภาพขององค์กร ปรับปรุงงานบริการ
ประชาชน และด าเนินงานบริหารจัดการที่ด ี

129 120 93.02 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 

8 8 100 

3. การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู ่

9 5 55.56 

4. การพัฒนาคณุภาพชีวิตเป็นสังคมอยู่ดีมสีุข 66 56 84.85 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมนโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

11 4 36.36 

6. การพัฒนาการศึกษาทุกด้าน สร้างเสริมทรัพยากร
มนุษย ์

85 51 60.00 

รวม 308 244 79.22 

   1.3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ     
พ.ศ. 2557-2560 

ปีงบประมำณ ตั้งงบประมำณรำยรับไว้ ประมำณกำรรำยจ่ำยไว้ รำยรับจริง รำยจ่ำยจริง 

2557 53,138,400.00 53,138,400.00 58,478,558.49 43,444,105.93 
2558 56,723,078.49 56,084,510.00 63,078,280.56 45,286,760.37 
2559 61,566,400.00 61,566,400.00 64,150,738.06 49,324,549.12 
2560 67,181,800.00 67,180,800.00 74,771,181.19 58,579,065.24 
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2. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
   2.1  เดือนตุลำคม 2560 - มีนำคม 2561 
    2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
     1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     วิสัยทัศน์ 
     จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่  
ท าให้ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  และ
กรอบหลักการของการวางแผนน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่
มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
    เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
    1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 0.5 
     (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317 ,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
     (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
     (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
    2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
     (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
     (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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    3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
     (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
    4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
     (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     (4 )  เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพและ เสริ มสร้ า งธรรมาภิบ าล ในการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
    5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
     (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
     (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
   กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
    2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
    7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
    9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

    แผนพัฒนาภาค 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
     (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่งคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
     (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริม
การเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
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     (3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่องโยงประเทศเพ่ือน
บ้านและนานาชาติ 
     (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มี
การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ
ของชุมชน 

     แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
และสมุทรสงคราม  เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว  ที่ได้
มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     แผนพัฒนาจังหวัด  
      วิสัยทัศน์ 
       “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่  
                                       สังคมเป็นสุข” 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
      กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 2  เร่งรัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
      กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมภาคการผลิตการแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล 
      กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้ 
                 ได้มาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มช่องทางการตลาด การจ าหน่ายสินค้า และการบริการทั่งในและ 
                 ต่างประเทศ 
      กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
                 พอเพียง 
      กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย 
      กลยุทธ์ที่ 3  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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    2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา 
      1) วิสัยทัศน์  
      “เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการสาธารณะเพ่ือชุมชน และบริหาร
จัดการที่ เสริมสร้างศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ” 

      2) ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
                               ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ   
                               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต   
                                   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมือง การบริหาร  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

      3) เป้าประสงค ์
      1. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
      2. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
      3. เพื่อพัฒนาด้านสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
      4. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
      5. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟสูิ่งแวดล้อม 
      6. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

      4) ตัวชี้วัด   
      1. กรณีโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน
โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี  ไม่มีปัญหาและข้อทวงติง 
      2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงตฃค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ
ทุกประการ 
      5) กลยุทธ์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง/ปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน      
         ทางเท้า ท่อระบายน้ าและท่าเทียบเรือ 
       กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบจราจร ระบบไฟฟ้า-ประปา  
       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าคูคลอง ระบบชลประทาน และเพ่ือการ 
         อุปโภค บริโภค 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  
       กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีคุณธรรมและ 
         เอ้ืออาทร  
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริม ดูแล สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส    
         คนพิการ  ผู้สูงอายุและผู้ป่วย  
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       กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ  
       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและบริการสาธารณสุข  
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร  
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก 
         ภาคส่วน  
       กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี 
         ขีดความสามารถ  
       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือการบริการ 
         ประชาชนสู่มาตรฐานสากล  
       กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  
       กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอุดหนุนหน่วยงานของรัฐและกลุ่มองค์กร  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ 
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย  
       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  
 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม  
       กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
         และกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
       กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และ 
         นักเรียน  นักศึกษา  
       กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
         โรงเรียนและวัด  
       กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
     6) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา  เป็นการก าหนดการ
พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลบางปลาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ และ 21 กลยุทธ์ ดังข้อความข้างต้น 
     7) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา  มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม
และคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาจังหวัด และความต้องการและปัญหาของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางปลา เพ่ือให้
ประชาชนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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    2.1.5  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น     
     1) SWOT Analysis ของเทศบาลต าบลบางปลา 
1.1) มิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง ที่มีความพร้อมด้านการ
บริการ  โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  และมีขีดความสามารถในการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2. ภายในเขตเทศบาลต าบลบางปลา  เป็นที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม ธุรกจิการค้า สถานที่ราชการ และสถานศึกษา 
ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 
3. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตาม การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา 
4. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาสิง่แวดล้อม 
 

1. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลาย
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเน่าเสยี และ
ปัญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
2. ปัญหาการรุกล้ าที่สาธารณะ 
3. ความหลากหลายทางอาชีพของประชากรและการอพยพ
ถิ่นฐานท าให้มีปัญหาเกีย่วกับความเดือดร้อนและปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตแบะทรัพยส์ินของประชาชนในพ้ืนท่ี 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. แนวโน้มได้รบัการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผน
กฎหมายกระจายอ านาจ 

1. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรเงินค่าตอบแทนครู
ผู้ดูแลเด็กไม่ครบตามเงินเดือนที่แท้จริง ส่งผลใหเ้ทศบาลต้อง
จ่ายส่วนเพ่ิม 
 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. จ านวนบุคลากรมากท าใหไ้ดเ้ปรียบองค์กรอื่นในการจดัท า
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณ
อย่างไร 
2. การลดจ านวนบุคลากรลง แต่เสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้อย่างไร 

 
1.2) มิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมเีจ้าหน้าท่ีที่มีความเช่ียวชาญระบบ e-lass หลาย
คน 
 

1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดลุมาโดยตลอด ท าให้การ
บริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปญัหา 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆในอดีตมี
จ านวนมาก จนท าให้หน่วยงานตรวจสอบ เช่น สตง. มองว่า 
เป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน 
3. วัฒนธรรมการจดัสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้านเป็น
เกณฑ์ ไม่ได้น าเอาปญัหาและความต้องการเป็นเกณฑ์ 
 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดร้ับสนบัสนุนงบประมาณจากระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็นเทศบาลต้นแบบ ดา้น
สวัสดิการสังคม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับ
ภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบอาหารกลางวัน 
เบี้ยผูสู้งอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบสาธารณสุขมลูฐาน 
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ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. การด าเนินงานด้านสังคม สวสัดิการ และสังคมสงเคราะห์
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท าให้ประหยดั
งบประมาณในด้านนี้ สามารถน างบประมาณไปเสริมในดา้น
อื่นๆที่ยังเป็นจุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามาระปรับงบประมาณสูร่ะบบ
งบประมาณสมดลุ 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อย่างไร 

 
1.3) มิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีรถดูดสิ่งโสโครกขนาดใหญ่ไวค้่อยช่วยเหลือประชาชน 1. ท่ีท างานคับแคบ ไมม่ีที่จอดรถพนักงานและผู้มาติดต่อ

ราชการ 
2. การเรียกใช้รถดดูสิ่งโสโครกไดง่้าย ท าให้บางครั้งน าไป
ด าเนินการในสิ่งที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วนท าให้เกิดการสิ้นเปลือง 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภณัฑ์จากอปท. ข้างเคียง เช่น แผง
กันเหล็ก เป็นต้น 

1. ครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ทีม่ีอยู่เริม่ช ารุดและล้าสมัย 
 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. การมรีถดูดสิ่งโสโครกท าให้ประหยัดงบประมาณในการ
จ้างเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงท่ีท าการใหท้ัดเทียมกับอปท.อ่ืนๆได้
อย่างไร ภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 

 
1.4) มิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. แนวโน้มของรายได้ทีไ่ด้รบัจัดสรรมากขึ้น
ตามล าดับแผนการกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของเทศบาล 

1. การให้ความอิสระส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่
ภายใต้การก ากับควบคุมดูแลจากส่วนภูมภิาค 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการตา่งๆ รวมระเบยีบกฎหมาย รวม
ระบบสารสนเทศต่างๆ 

1. ปัญหาในระเบยีบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของ
ประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลังเดยีว รัฐให้การช่วยเหลือไมไ่ด้ เป็นตน้ 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของส่วนกลางในด้านการ
บริหารการศึกษา เช่น เด็กปฐมวัยที่ไร้สญัชาติจะมีสิทธิได้รบัสวสัดิการ
อาหารกลางวัน อาหารเสริมนมหรอืไม่ เป็นต้น 
3. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบอปท.อย่างเข้มขัน บางครั้ง
ปัญหาไม่ได้เกิดที่อปท. แต่เป็นปัญหาระเบยีบกฎหมายที่ส่วนกลาง
ก าหนดมามปีัญหาในทางปฏิบตัิ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
หรือไม่ ฯลฯ 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างาน
มากขึ้น 

1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้ถ่องแท้ เพื่อปรับ
ใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพได้อยา่งไร 

 
 
1.5) มิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี ได้แก่ วัดบางปลา และวดัป่าชัย
รังส ี
2. มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 5.628 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญ่
เกินไป ท าให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างท่ัวถึง 

1. มีโรงงานในพ้ืนท่ีอาจท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคน 
2. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และท าลายสิ่งแวดล้อม 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่มาก
ขึ้น สร้างรายได้ให้แกร่าษฎรในพื้นที่ 

1. มีถนนหลายสายในพ้ืนท่ีที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานอ่ืน 
เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อ
มีปัญหาเกดิขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางเคยถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิน่ เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ 
เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ
เพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
1. ท าเลทีต่ั้งของต าบลมีแหล่งเศรษฐกิจท่ีโดดเด่นมาก 1. จะท าอย่างไรเพื่อบรหิารจดัการกับปัญหาคนไรส้ถานะทาง

ทะเบียน ยาเสพติด โสเภณีเด็ก เดก็ไม่เข้าศึกษาใน
สถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศยัที่ไมม่ีเอกสารสิทธิ 
2. วางนโยบายไมร่ับถ่ายโอนภารกิจท่ีไม่พร้อมจะด าเนินการ 
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3. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2561 
   3.1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
คมนาคม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สป. คลัง 
ศึกษาฯ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักปลดั คลัง  ช่าง 
ศึกษาฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสงัคมและคณุภาพ
ชีวิต 

บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ส านักปลดั คลัง  ช่าง 
ศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลดั คลัง  ช่าง 
ศึกษาฯ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุขฯ สป.  คลัง  ช่าง 
ศึกษาฯ 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา สป.  คลัง  ช่าง 
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  3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบางปลา เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) 
ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง  

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรสวัสดิกำรและคุณภำพชีวิต 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ป่วยเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลต าบลบางปลา 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผูด้้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลต าบลบาง
ปลา มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ                   
ผู้พิการ                    
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

2,258,700  
536,000  
12,000 

มีการพัฒนา 
โครงสร้างและบริการ
พื้นฐานท่ีเอื้อต่อ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
โรคเอดส์ และ 
ผู้ด้อยโอกาส มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อสร้างความรู้เรื่องการ
ดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
ผู้ดูแล 2.เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมในการส่งเสริมป้องกัน 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
จ านวน 80 คน 

35,975 1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่อง
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ              
2.ร้อยละ 50 มี  
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 

ผู้สูงอายสุามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศร ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการประชาสมัพันธ์ด้าน
สาธารณสุข 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
สาธารณสุข                 
2. เพื่อประชาพันธ์ให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง 

จ านวน 6 ชุมชน 19,608 ร้อยละ 100 ของ
ชุมชนสามารถเข้าถึง 

1. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม            
2. ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 2,862,283 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ผลงานของเทศบาลต าบล
บางปลาโดย  
1.จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์                
2.สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และสื่อเผยแพร่รูปแบบอื่น ๆ      
3.เคเบิ้ลทีวี 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้
ข่าวสารของเทศบาล
ต าบลบางปลา 

1.จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ ์              
2.สื่อ วิทย ุโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์และสื่อ
เผยแพร่รูปแบบอื่น ๆ    
3.เคเบิ้ลทีวี 

600        มีช่องทางหลากหลาย
ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลบางปลา 

ทุกกอง 

2 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพยส์ิน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัต ิ

ส านักปลัด กองกลัง กอง
ช่าง กองการศึกษา และ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ได้จ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ใช้งาน
ได้ 

102,406.50 จ านวนวัสด/ุครภุัณฑ ์ ส่วนราชการต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลบางปลาได้รับ
การอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานดา้นต่าง ๆ 

ทุกกอง 

3 จัดหาวัสดุและครภุัณฑ์ทุก
ประเภท ฯลฯ ของเทศบาล
ต าบลบางปลา 

เพื่อให้มีวัสดุจ านวน
เพียงพอ และอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด กองคลัง กอง
ช่าง กองการศึกษาและ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีครุภัณฑ์
ส านักงาน, ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย,ุ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว, ครุภัณฑ์
พาหนะและขนส่ง, ครุ 
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุ 
ภัณฑ์เครื่องดับเพลิง, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง, 
วัสดุการเกษตร, วัสดุ
เครื่องดับเพลิง, วัสดุ
ส ารวจวัสดุส านักงานและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

2,120,722.76 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์/
ครุภณัฑ์ที่จัดหา 

มีจ านวนเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ   
ของเทศบาล

ต าบลบางปลา 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

4 จ้างเหมาบริการตา่ง ๆ ของ
เทศบาลต าบลบางปลา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด กองคลัง กอง
ช่าง กองการศึกษาและ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จ้างเหมา
บริการต่าง ๆ เช่น จ้าง
เหมาแรงงาน, จ้างเหมา
เอกชนก าจัดขยะ, จ้าง
เหมาขุดลอกคลอง, เป็น
ต้น ฯลฯ 

1,587,688.20 จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ 

ส่วนราชการต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลบางปลา
ได้รับการอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ 

ทุกกอง 

5 เงินสมทบค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 81,143.47 จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ 

สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยได้รับเงิน
บ ารุง 

ส านักปลดั 

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
 

ตามกฎหมายก าหนด 105,726 ความพึงพอใจในการ
รับสวสัดิการ 

กองทุนประกันสังคมได้รับ
เงินสมทบ 

ส านักปลดั 

7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ   
บ านาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 

เพื่อรองรับการ
เกษียณอายรุาชการ 

ตามกฎหมายก าหนด 873,555.20 ความพึงพอใจในการ
รับสวสัดิการ 

เตรียมการรองรับการ
เกษียณอายรุาชการ 
 

ส านักปลดั 

8 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

เป็นเงินสมทบระบบ
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

156,735 ความพึงพอใจในการ
รับสวสัดิการ 

ผู้รับบริการได้รับการ
อ านวยความสะดวก 

ส านักปลดั 

รวม 5,028,577.13  
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 
1 โครงการคลองสวย น้ าใส

เทศบาลต าบลบางปลา 
1.เพื่อสร้างความรู้ให้กับ
ประชาชน         
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมดูแล
รักษาฟื้นฟแูหล่งน้ าสาธารณะ 

ประชาชนในพื้นที ่    
100 คน                     
คลองส่ีวาพาสวัสดิ ์         
คลองนางเชี้ยะ              
คูระบายน้ าริมถนน 

100,000 1.ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้                
2.มีเครือข่ายกันดูแล 

แหล่งน้ าสาธารณะมี
คุณภาพดีขึ้นท้ังกายภาพ
และเคม ี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 36,355  
   

ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพในการจัด
การศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,388,075 100% ของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดการเรียนการ
สอนไดต้ามมาตรฐาน 

การจัดการศึกษาของ
เทศบาลต าบลบางปลามี
คุณภาพ 

กองการศึกษา 

2 โครงการสอนภาษา 

ต่างประเทศโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบางปลา 

เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดกิจกรรมการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

96,000 80% ของนักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก
และสนทนาภาษา 
ต่างประเทศ 

นักเรียนมีทักษะใน
การศึกษาภาษา 
ต่างประเทศ มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บางปลา 

เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จัดกิจกรรมการเข้า
ค่ายภาษาตา่งประเทศ 

10,562 80% ของนักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก
และสนทนา
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนมีทักษะใน
การศึกษาภาษา 
ต่างประเทศ มากขึ้น 

กองการศึกษา 

4 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาสี
และกีฬาชุมชน 

เพื่อสร้างความสามัคคีใน
ท้องถิ่น 

จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนและกีฬาส ี

64,850 จ านวนปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนและ
สถานศึกษา 

ประชาชนทุกชุมชน เด็ก 
และเยาวชน มีความสมาน
สามัคค ี

กองการศึกษา 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

5 โครงการอบรมกีฬาภาคฤดู
ร้อน 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพื้นฐาน
การเล่นกีฬา 

จัดกิจกรรมอบรม
ทักษะการเล่นกีฬา 

1,600 100% ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะการ
เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

สามารถพัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬาได้อย่างมีคณุภาพ 

กองการศึกษา 

รวม 1,561,087  
 
    3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่ เทศบาลต าบลบางปลา อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)   
ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรสวัสดิกำรและคุณภำพชีวิต 
1 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

100% ของนักเรียน
ทั้งหมด 

1,452,000 100% ของนักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนมสีุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

รวม 1,452,000  
    
3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่เทศบาลต าบลบางปลาด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06) 
ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
1 โครงการเลือกตั้งประธาน

ชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน 

เพื่อใช้ในการด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน 
 
 

1.จัดการเลือกตั้งได้ตาม
กฎหมาย                  
2.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ทราบ 

- จ านวน 6 ชุมชน ชุมชนมีคณะกรรมการ
ชุมชนบริหารงานในชุมชน
ของตนเอง 

ส านักปลดั 
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ล ำดับ โครงกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงำน
รับผิดชอบหลกั 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 
1 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา

แผ่นดิน 
เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ใน
ชุมชน และเสริมสรา้ง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างองค์กรกับ
ประชาชน 

ร่วมกันปลูกต้นไมเ้พิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชน
เก็บขยะ รักษาความ
สะอาดและกิจกรรม
ต่างๆ 

- พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 1.สิ่งแวดล้อมสะอาด
สวยงาม                2.เกิด
ความสามัคคีในองค์กร
และชุมชน 

ทุกกองเทศบาล
ต าบลบางปลา 

รวม -  
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2560 เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 20 100.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบางปลา   10 10 100.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 100.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100.00 

รวมคะแนน  100 100 100.00 
 
2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบางปลา  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2560 เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 ๑๐ 100.00 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  10 5 50.00 
3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  10 9 90.00 
4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 ๑๐ 100.00 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 50 83.33 
    ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 3 60.00 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 100.00 
    ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 100.00 
    ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้

งบประมาณได้ถูกต้อง  
๕ 4 80.00 

    ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาป ี(๓ ปี)  

๓ 2 66.67 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

    ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ)  

๔ 3 75.00 

    ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 3 60.00 
    ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 2 66.67 
    ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 3 60.00 
    ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
๕ ๕ 100.00 

    ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ ๔ 100.00 
    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 100.00 

รวมคะแนน  100 84 84.00 
 
3. ผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนพัฒนำสี่ปีของเทศบำลต ำบลบำงปลำ พ.ศ. 2561-2564 รอบที่ 1 
(ตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561) 
 

แบบที่ ๑  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว   
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เทศบาลต าบลบางปลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร        
                                              

ประเด็นกำรประเมิน มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น 

  

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น   พิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  ( SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ ์
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
     ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
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ประเด็นกำรประเมิน มีกำรด ำเนินงำน ไม่มีกำรด ำเนินงำน 
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบที่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อ  เทศบาลต าบลบางปลา 
๒.  รายงานผลการด าเนินงาน   รอบเดือนเมษายน  2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
 
ส่วนที่ ๒  ข้อมูลทั่วไปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสี่ปี 

๓.  จ านวนโครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

ยุทธศำสตร ์
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕61 ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕62 ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕63 ปีที่ 4 พ.ศ. ๒๕64 รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและการคมนาคม 

6 7,213,๐๐๐ 7 7,950,000 7 10,000,000 10 35,200,000 30 60,363,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 4 80,000 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
สวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

23 6,943,0๐๐ 28 7,353,000 28 7,353,000 28 7,353,000 107 29,002,000 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การเมืองการบริหาร 

37 13,209,๐๐๐ 37 14,409,000 37 15,409,000 37 15,409,000 148 58,436,000 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 310,๐๐๐ 11 680,000 11 680,000 11 680,000 37 2,350,000 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

13 8,154,๐๐๐ 13 8,195,000 13 8,195,000 13 8,195,000 52 32,739,000 
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ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี รอบเดือนเมษำยน 2561 (ตุลำคม 2560 – มีนำคม 2561) 

3.1 ผลกำรด ำเนินงำน 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสี่ปี ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

งบประมำณ
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานและการคมนาคม 

6 7,213,๐๐๐ - 0.00 4 66.67 2 33.33 - 0.00 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 1 ๒๐,๐๐๐ - 0.00 - 0.00 1 100.00 - 0.00 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพชีวิต 

23 6,943,0๐๐ 3 13.04 - 0.00 20 86.96 2,862,283 41.23 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

37 13,209,๐๐๐ 9 24.32 3 8.11 25 67.57 5,028,577.13 38.07 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 310,๐๐๐ 1 25.00 2 50.00 1 25.00 36,355 11.73 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

13 8,154,๐๐๐ 6 46.15 1 7.69 6 46.15 3,013,087 36.95 

รวม 84 35,849,000 19 22.62 10 11.90 55 65.48 10,940,302.13 30.52 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
 
ค ำชี้แจง : แบบท่ี 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาใน
การรายงานปีละ 2 ครั้ง เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......เทศบาลต าบลบางปลา.............. 
2.  วัน /เดือน / ปีที่รายงาน…..  22 เมษายน  2561….. 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์  และโครงกำรในปี 2561 

1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการ
คมนาคม 

6 - 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ 1 - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

23 3 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 37 9 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 1 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

13 6 

รวม 84 19 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 1.1. ผลกำรติดตำมแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
        รอบท่ี 1 (ตุลำคม 2560-มีนำคม 2561) 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางปลา  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 

 1.1 เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561) เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 

 1.2 ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา มีดังนี้ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

   - โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน    84   โครงการ 

   - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน    19   โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ 22.62 ของแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลา 

   - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน    10   โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ 11.90  ของแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลา 

   - โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน    55    โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ 65.48  ของแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลบางปลา 

2. ปัญหำและอุปสรรคของเทศบำลต ำบลบำงปลำ 
 2.1 ปัญหำและอุปในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล  มีดังนี้ 
  ปัญหำ 

1) เทศบาลจ าเป็นต้องรอรายได้ที่จัดเก็บเองและรายได้ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี  ท าให้
ด าเนินการล่าช้า  

2) มีการใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด าเนินการ  ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายใหม่ ท าให้การ
ปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนด 

3) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
อุปสรรค 
1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

2.2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีดังนี้ 
 ปัญหำ 
1. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/

กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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อุปสรรค 
4) เทศบาลต าบลบางปลามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
5) เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ

และบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม  โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางปลา  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางใจและประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน 

2) การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี 

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากเทศบาลต าบลบางปลาสามารถด าเนินการได้ จะส่งผลให้ประชาชนมี

ความพึงใจมากที่สุด 
 
 
   
 

 

 


