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ส่วนที่ 1  บทน า 
 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย              
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-256๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลบ้านเป้า 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้าน
เป้า หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑ ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้       
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า                  
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ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า                 
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านเป้า โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้ างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่ าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได ้
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านเป้า/องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบ้านเป้า  
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  หน้า 8 
 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

๑.วิสัยทัศน์         
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลบ้านเป้าเป็น
ต าบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นใน
อนาคตดังนี ้

“  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านเมืองน่าอยู่  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
        2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพดี 
๒. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๓. พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือคุณภาพสินค้าภายใต้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

ส่งเสริมด้านการตลาดสร้างแหล่งเรียนรู้แบบองค์รวมที่ทันสมัย  มีการประยุกต์องค์
ความรู้วิชาการต่างๆ ให้เห็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับการน าไปใช้กับวิถีชีวิตโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีหรือระบบ IT ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม การคมนาคมให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน 
2. ขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร 
3. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า และปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและส่งเสริมกิจการของกลุ่มผู้ใช้น้ า 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
1. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
2. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน 
3. ส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีทันสมัย 
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4. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันราชพิธีส าคัญต่างๆ 
6. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนา และปรับปรุงพ้ืนที่ภายในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
2. การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแบบยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน

ต าบล และลูกจ้าง เพ่ือปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของ
หน่วยงาน 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองและสนับสนุนการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

3. ส่งเสริมมาตรการประหยัดในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ อย่างคุ้มค่า 

๔.  จัดการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพรวดเร็ว ครบวงจร เพ่ือให้บริการประชาชนแบบองค์รวม
และต่อเนื่อง และส่งเสริมการบริการประชาชนแบบ One stop service 

๕.  ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ขององค์กร 
 

3  พันธกิจ ประกอบด้วย 
     พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
     พันธกิจที่ 2 บริการอย่างมีคุณภาพ/ปรับระบบบริการให้รวดเร็ว   
     พันธกิจที่ 3 ประชาชนด ารงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     พันธกิจที่ 4 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน  
      พันธกิจที่ 5 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและบุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง  
     พันธกิจที่ 6 จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
   
4  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรมี
ประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและราคา ไม่มารเคมีตกค้าง ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมี 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในด้านคุณภาพ ความเป็นอยู่ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ในสังคม
ได้ มีรายได้และมีอาชีพเพียงพอเหมาะสมกับการด ารงชีวิต  
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       จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีความเพียงพอและทั่วถึง   
มีระบบบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบ   
บูรณาการและมีส่วนร่วม 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง
รวมทั้งปลูกฝัง และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่า
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายที่ 6 ให้ชุมชนรากฐานเป็นเวทีประชาธิปไตยในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
       จุดมุ่งหมายที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะ
และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ 
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5. การวางแผน 

    อบต.บา้นเป้า ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบั่ญญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดย

ผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่กอ่น
น ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไวใ้นแผนพัฒนาทอ้งถิน่ตอ่ไป 

    อบต.บา้นเป้า ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา5ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่1 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

14 2,390,000.00 14 2,660,000.00 14 2,390,000.00 14 2,390,000.00 14 2,390,000.00 

ยทุธศาสตรจั์งหวัดที ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

191 31,778,000.00 191 7,771,400.00 191 60,211,900.00 190 41,745,300.00 190 33,605,300.00 

ยทุธศาตรท์ี ่3 ยทุธศาสตร์

การพัฒนาคณุภาพชวีติ 
115 19,478,260.00 115 21,008,260.00 115 22,988,260.00 115 23,733,260.00 114 23,643,263.00 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การทอ่งเทีย่ว ดา้น
ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 

13 2,150,000.00 13 1,920,000.00 13 1,850,000.00 13 1,850,000.00 13 1,805,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิาร
จัดการตามหลักการบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

23 2,765,000.00 23 2,765,000.00 23 3,615,000.00 23 9,665,000.00 23 3,265,000.00 

รวม 356 58,561,260.00 356 36,124,660.00 356 91,055,160.00 355 79,383,560.00 354 64,708,563.00 
 

   6 . การจดัท างบประมาณ 

ผูบ้รหิารอบต.บา้นเป้า ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการทีบ่รรจุอยูใ่นขอ้บัญญัตงิบประมาณ จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 8,566,700 

บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี้ 

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรจั์ที ่1 ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 5 130,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 19 3,040,700.00 

ยทุธศาตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชวีติ 29 4,223,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว ดา้นทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 1 50,000.00 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการตามหลักการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี 7 1,123,000.00 

รวม 61 8,566,700.00 
 

รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ อบต.บา้นเป้า มดีงันี ้
ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นเศรษฐกจิ 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

1. 

ยทุธศาสตรจั์งหวัด
ที ่1 ยทุธศาสตร์

พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

อดุหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นเป้า 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่อดุหนุนใหก้ับสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นเป้า 

เยาวชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

2. 

 

ยทุธศาสตรจั์งหวัด
ที ่1 ยทุธศาสตร์

พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 
 

 

 

 

 

 

โครงการสง่เสรมิกลุม่
อาชพีเกษตร 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่สง่เสรมิใหเ้กษตรกรหรอืผูท้ี่
สนใจ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท า
การเกษตร เพือ่ลด รายจ่าย สรา้ง
รายไดเ้ป็นอาชพีเสรมิจากอาชพี
หลักในครัวเรอืน 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

3. 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ 

 

โครงการสง่เสรมิและ

พัฒนาอาชพีให ้
ประชาชนภายในต าบล 
 

 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชพีและมี
รายไดเ้พิม่มากขึน้ 

กลุม่อาชพี จ านวน 12 

หมูบ่า้น 

4. 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการสง่เสรมิ
เศรษฐกจิตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ทักษะ 
และด าเนนิชวีติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

5. 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ 

โครงการสง่เสรมิการท า
ปุ๋ ยหมัก 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ทักษะใน
การท าปุ๋ ยหมัก 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

1. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. ม. 2 สาย

กลางบา้น 

151,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง

ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชน หมูท่ี ่๒ มเีสน้ทาง
คมนาคมทีส่ะดวก 

ขนาดกวา้ง 4 ม. หนา 

0.15 ม. ยาว 520 ม. 
พรอ้มป้ายโครงการ 1

ป้าย 

2. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
 

 

 

 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. ม.๑๑ สายประปา
หมูบ่า้น 
 

 

 

 

 

 

150,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชน หมูท่ี ่๑๑ และ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงมเีสน้ทางคมนาคม
ทีส่ะดวก 

กวา้ง 4 ม. หนา ๐.15 ม. 
ยาว 75 ม. พืน้ทีค่อนกรตี
ไมน่อ้ยกวา่ 300 ตร.ม 

พรอ้มป้าย 1 ป้าย 

3. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล หมู ่7 จากบา้นนาย

อดลุยถ์งึหนองคณู 

150,000.00 

 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง

ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชนหมูท่ี ่7, 8 มี

เสน้ทางคมนาคม ทีส่ะดวก รวดเร็ว 

กวา้ง 4 ม. หนา 0.15 ม. 
ยาว 135 ม. พรอ้มป้าย 1 

ป้าย 

4. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. หมู ่8 จากวัดจอม

วารถีงึประปาหมูบ่า้น 

150,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชน หมูท่ี ่7,8 มี

เสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก รวดเร็ว 

กวา้ง 4 ม. ยาว 260 ม. 
หนา 0.15 ม. 

5. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ยกระดับถนน คสล. หมู ่
6,12 สายบา้นนาย

สมศักดิ ์เดชโคบตุร ถงึ 
บา้นนางแพง ปงุไธสง 

345,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชนมเีสน้ทางคมนาคม
ทีส่ะดวก รวดเร็ว 

กวา้ง 3 เมตร ยาว 110 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

6. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ 
หมู ่10 จากทีน่านางเรอืน

ทอง ตูไ่ธสงถงึบา้นจอก 
อ าเภอนาโพธิ ์

154,800.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชน ไดค้มนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,810

เมตร หนา0.60 เมตร 
ปรมิาตรดนิ 5,430 ลบ.ม. 

7. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. หมู ่9บา้นโพธิท์อง 

สายหมูบ่า้น ถงึ หนอง
บาก 

149,600.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

จ านวนครัวเรอืนทีม่กีารคมนามคมที่
สะดวกรวดเร็วขึน้ 

กวา้ง 3 ม.ยาว 370 ม. 
หนา 0.15 ม. 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

8. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา

ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งโรง
จอดรถขยะ อบต.บา้น
เป้า 

230,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง

สขุาภบิาล, กอง

ประปา, ส านักชา่ง,  

เพือ่เป็นทีจ่อดรถเก็บขยะของ อบต.
บา้นเป้า 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

6.00 เมตร สงู 4.00 เมตร 

พรอ้มเทพืน้คอนกรตีโรง
จอดรถ พืน้ที ่96 ตร.ม. 

9. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิ
ขนาดใหญ่ หมู ่4 บา้น

โสกบก 

208,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชน หมู ่4 มนี ้าเพือ่ใช ้

ในการอปุโภค บรโิภคอยา่งพอเพยีง 

ขนาดตามแบบ อบต.
บา้นเป้า 

10. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
หนองบัวรอง 

165,600.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีถานทีเ่รยีนน่า
อยู ่น่าเรยีนมากขึน้ 

เด็กเล็กทัง้สามศนูย ์
ขนาดตามแบบ อบต.
บา้นเป้า ก าหนด 

11. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุอาคาร

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัด
สระแก (หอ้งน ้า+มุง้
ลวด+อดุรอยแตกรา้ว) 

157,300.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง

สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีถานทีเ่รยีนน่า
อยู ่น่าเรยีนมากขึน้ 

ขนาดตามแบบ อบต.
บา้นเป้า หอ้งน ้าจ านวน 4 

หอ้ง 

12. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งรอ่ง
ระบายน ้าไรท้อ่ (ระบบ
ธนาคารน ้าใตด้นิแบบ
ปิด) หมู ่3 บา้นดอน

กลาง 

150,000 (โอน

เปลีย่นแปลง
งบประมาณ) 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงพัฒนาอปท.ใหม้กีารบรหิาร
จัดการนา้ เพือ่การยกระดับคณุภาพ
ชวีติ  

รอ่งระบายน ้ากวา้ง 
050x050 เมตร ลกึ 050 

ยาว 400 พรอ้มบอ่ปิด
จ านวน 17.00 บอ่ 

13. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายน ้าไรท้อ่ (ระบบ
ธนาคารน ้าใตด้นิแบบ
ปิด) หมู ่1 บา้นหนองบัว

รอง สายบา้น ผอประ
หยัดถงึบา้นนางเสาร ์

150,500.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง

ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ให ้อบต.มกีารบรหิารจัดการน ้า
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
(ธนาคารน ้าใตด้นิ) เป็นแบบอยา่ง
และขยายผลการพัฒนาสูพ่ืน้ที่
หมูบ่า้นของประชาชน 

0.50 x 0.50 เมตร ลกึ 
0.50 ยาว 510 เมตร 
พรอ้มบอ่ปิด 19.00 บอ่ 

14. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุอาคาร
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลบา้นเป้า 

227,500.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง

สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนมสีถานทีเ่รยีนน่า
อยู ่น่าเรยีนมากขึน้ 

ขนาดตามแบบ อบต.
บา้นเป้า 

15. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิ
ขนาดใหญ่ หมู ่7,8 

124,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง

สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าเพือ่ใชใ้นการ
อปุโภค บรโิภคอยา่งพอเพยีง 

ตามแบบ อบต.บา้นเป้า 

16. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุระบบ
ประปาหมูบ่า้นแบบผวิดนิ
ขนาดใหญ่ หมู ่5 

151,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี ้าเพือ่ใชใ้นการ
อปุโภค บรโิภคอยา่งพอเพยีง 

ตามแบบ อบต.บา้นเป้า 

17. 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ถมดนิบอ่ขยะหมูท่ี ่3 160,000.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่รักษาสภาพทางธรรมชาต ิ

ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 
ตามแบบ อบต.บา้นเป้า 

18 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ถมดนิบอ่ขยะหมูท่ี ่7,8 33,200.00 

สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง
สขุาภบิาล, กอง
ประปา, ส านักชา่ง, 

ส านักการชา่ง 

เพือ่รักษาสภาพทางธรรมชาต ิ

ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 
ตามแบบ อบต.บา้นเป้า 

19 

ยทุธศาสตรท์ี ่2  
 

 

 

ถมดนิบอ่ขยะหมูท่ี ่4 33,200.00 
สว่นโยธา, กองโยธา, 

กองชา่ง, กองชา่ง  
เพือ่รักษาสภาพทางธรรมชาต ิ

ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม 
ตามแบบ อบต.บา้นเป้า 
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ยทุธศาตรท์ ี ่3 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติ 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

1 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอ
พทุไธสง 

10,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา 

เพือ่สนับกจิการกาชาดอ าเภอพทุไธ
สง 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับทีท่ าการปกครอง 
อ าเภอพทุไธสง 

2 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

อดุหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดบรุรีัมย ์

10,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

เพือ่ชว่ยเหลอืสังคมและสาธารณ
กศุลตา่งๆของจังหวัดบรุรีัมยแ์ละ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับเหลา่กาชาด
จังหวัดบรุรีัมย ์

3 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่และ
แผนชมุชน 

30,000.00 
สว่นการคลัง, กอง

คลัง, ส านักคลัง 

เพือ่ใหก้ารบรหิารจัดการในองคก์รมี
ประสทิธภิาพและรวดเร็วยิง่ขึน้ 

จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
5 ปี ในต าบล 

4 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการ อบต. เคลือ่นที ่ 30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ออกหน่วยบรกิารเคลือ่นทีใ่หก้ับ
ประชาชนในเขตต าบลบา้นเป้า 

ออกบรกิารเคลือ่นที ่

ใหก้ับประชาชนในเขต
ต าบลบา้นเป้า 12 

หมูบ่า้น1,455 หลังคา

เรอืน 

5 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการแขง่ขันกฬีา
เยาวชนประจ าต าบล 

150,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

เพือ่สนับสนุนใหป้ระชาชน เลน่กฬีา 
ใชเ้วลาว่างเป็นประโยชน์ 

จัดการแขง่ขันกฬีาตา้น
ยาเสพตดิ 

6 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการจัดกจิกรรมวัน
เด็กแหง่ชาต ิ

100,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ 

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนไดร้ว่มกจิกรรม
วันเด็กแหง่ชาต ิ

เด็กและเยาวชน จ านวน 
๑๒ หมู่บา้น 

7 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการรณรงคข์ับขี่
ปลอดภัยและลด
อบัุตเิหตบุนทอ้งถนน 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภัยใน
การขับขีบ่น ทอ้งถนน 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์
รณรงค ์จ านวน ๑๒ 
หมูบ่า้น 

8 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการรณรงคก์าร
ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิใหโ้ทษ 

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ป้องกันการแพรร่ะบาดของยา
เสพตดิใหโ้ทษ 

จัดประชมุประชาคม และ
อาสาพลังแผน่ดนิ 
จ านวน ๑๒ หมูบ่า้น 

9 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการสรา้งความ
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับต าบล 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ความสามัคคใีนชมุชนต าบลบา้น
เป้า 

ผูป้ระสานงานปรองดอง
สมานฉัน จ านวน ๘ 
ต าบล 

10 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการอบรมประดษิฐ์
จากวัสดเุหลอืใช ้

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่พัฒนาความรูแ้ละทักษะใน
อาชพีตา่งๆใหแ้กป่ระชาชน เยาวชน 
สามารถน าไปเป็นอาชพีเสรมิ
กอ่ใหเ้กดิรายไดต้อ่ครอบครัวตอ่ไป 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

11 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการรณรงค ์และ
บรหิารจัดการขยะ 

60,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้กีย่วกับ
เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวธิกีารลด
ปรมิาณขยะ การคัดแยก การน า
กลับมาใชใ้หม่ 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

12 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการควบคมุป้องกัน
และระงับโรคตดิตอ่ 

120,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูใ้นการ
ป้องกันและระงับโรคตดิตอ่ 

ผูน้ าหมูบ่า้นและ
ประชาชนในเขตต าบล
บา้นเป้า 

13 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการจัดการแขง่ขัน
กฬีาศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา 

เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวัยในศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กสนใจการเลน่กฬีา และกจิกรรม
กลางแจง้  

ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก ทัง้ 3 

ศนูย ์

14 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการสบืสาน
ประเพณีวถิอีสีาน

วัฒนธรรมไทย 

50,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวฒันธรรม, กอง 

เพือ่เป็นการสง่เสรมิและการมสีว่น
รว่มในกจิกรรมสบืสาน
ศลิปวัฒนธรรมประเพณี ธรรมชาติ

ของไทย 

สบืสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ทัง้ 12 

เดอืน 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  หน้า 15 
 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

15 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง 

180,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

๑. เพือ่สบืสานประเพณีอันดงีามของ
ชาวไทย ๒. เพือ่อนุรักษ์ประเพณีอัน
ดงีามใหค้งอยูคู่ส่ังคมไทยสบืไป ๓. 
เพือ่ใหค้นรุน่หลังไดรู้จั้กประเพณีอัน
ดงีามของไทย 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

16 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการรณรงค์
โรคตดิตอ่โรคพษิสนัุข
บา้ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสนัุขบา้ 

47,500.00 
สว่นการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

เพือ่ใหส้ัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพษิสนัุขบา้ 

ประชาชนในต าบลบา้น
เป้าและสัตวเ์ลีย้ง จ านวน 
12 หมูบ่า้น 

17 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการสนับสนุนการ
บรกิารแพทยฉุ์กเฉนิ 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่จัดบรกิารการแพทยก์อ่นสง่
โรงพยาบาลตลอด 24 ชัว่โมงและ

เพือ่ใหผู้ร้ับบรกิารทีเ่จ็บป่วยฉุกเฉนิ
และประสบอบัุตเิหตไุดร้ับบรกิารทีม่ี

มาตรฐาน อย่างทันทว่งท ี

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

18 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุ

700,00.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

- เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุคีวามรูค้วาม

เขา้ใจ ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการ
ดแูลสขุภาพอนามัยของตนเอง ทัง้
ดา้น โภชนาการ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพรา่งกายและจติใจ - เพือ่
เป็นการสรา้งขวัญ และก าลังใจให ้
ผูส้งูอายมุทีัศนคตทิีด่ตีอ่การดแูล
สขุภาพใหแ้ข็งแรงเพือ่ด ารงอยูใ่น
สังคมอยา่งมคีณุคา่ 

ผูส้งูอายในต าบลบา้นเป้า 

19 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการ 3 วัย สาน

สัมพันธค์รอบครัว 
20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหพ้ทุธศาสนาเป็นทีห่ยดึ
เหนีย่วจติใจ ในการด าเนนิชวีติ 
ตลอดถงึปลกูฝังและเสรมิสรา้ง
คณุธรรม 

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ทัง้ 12 หมูบ่า้น 

20 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

คา่ใชจ้่ายในงาน
เทอดพระเกยีรต ิ

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่แสดงความจงรักภักดตีอ่สถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น

แสดงความจงรักภักดตีอ่
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

21 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการสบืสาน
ประเพณีวถิอีสีาน
วัฒนธรรมไทย 

50,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

เพือ่สบืสานอนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิน่
ใหค้งอยูส่บืไป 

สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับทีท่ าการปกครอง
อ าเภอพทุไธสง 

22 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

อดุหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีขึน้เขาพนมรุง้
จังหวัดบรุรีัมย ์

10,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

เพือ่สบืสานอนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิน่
ใหค้งอยูส่บืไป 

อดุหนุนใหก้ับทีท่ าการ
ปกครองจังหวัดบรุรีัมย ์

23 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการจัดงานประเพณี
วันเขา้พรรษา 
 

 

 

120,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา 

เพือ่อนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิน่ให ้สบื
ทอดตอ่ชนรุน่หลัง 

จ านวน 12 หมูบ่า้น 

24 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
 

 

 

 

 

โครงการแขง่ขันกฬีา
เยาวชนระดับอ าเภอ 
 

 

20,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

เพือ่สนับสนุนใหเ้ด็กและเยาวชนได ้
เลน่กฬีา ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์

เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
ต าบลบา้นเป้า 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

25 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

อดุหนุนโครงการ
พระราชด ารดิา้น

สาธารณะสขุใหก้ับ
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
หมู ่1-12 

240,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่อดุหนุนโครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณะสขุใหก้ับ
คณะกรรมการหมูบ่า้น หมู่ 1-12 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

26 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

อดุหนุนโครงการรัฐพธิี
ใหก้ับทีท่ าการอ าเภอพทุ
ไธสง 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่แสดงความจงรักภักดตีอ่สถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

อดุหนุนโครงการรัฐพธิี
ใหก้ับทีท่ าการอ าเภอพทุ
ไธสง 

27 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

โครงการสนับสนุน
คา่ใชจ้่ายการบรกิาร
สถานศกึษา 

780,750.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

เพือ่จ่ายเป็นอาหารกลางวัน จ านวน 
416,500 บาท คา่จัดการเรยีนการ

สอนของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) 

ศพด. ทัง้ 3 ศนูย ์

28 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 

คา่อาหารเสรมินม 714,750.00 

สว่นการศกึษา, กอง

การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนไดด้ืม่นม อยา่ง
พอเพยีงและมสีขุภาพรา่งกาย
แข็งแรง 

นักเรยีนศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กทัง้ 3 ศนูย ์

29 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพชวีติ 
 

 

 

 

 

 

อดุหนุนคา่อาหาร
กลางวัน 

1,160,000.00 

สว่นการศกึษา, กอง
การศกึษา, กอง

สง่เสรมิการศกึษา
และวัฒนธรรม, กอง

การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก

การศกึษา 

เพือ่ใหนั้กเรยีนไดร้ับอาหารกลางวัน
อยา่งพอเพยีง 

เด็กนักเรยีนศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กทัง้ 3 ศนูย ์

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว ดา้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถุ 
ประสงค ์

ผลผลติ 

 

 

1 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว ดา้น
ทรัพยากรและ
สิง่แวดลอ้ม 

 

 

โครงการปลกูตน้ไม ้
เฉลมิพระเกยีรตฯิ 

 

 

50,000.00 

 

 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

 

 

เพือ่เป็นการปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระ
เกยีรตแิละทดแทนตน้ไมท้ีถ่กู
ท าลาย 

 

 

ปลกูตน้ไม ้จ านวน 500 

ตน้ 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

1 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการยกยอ่งเชดิชู
บคุลากรภายในองคก์ร
ดเีดน่ 

3,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 

ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่การยกยอ่ง เชดิชเูกยีรต ิเป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตริาชการ
และเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้ับ
พนักงานสว่นต าบล 

พนักงานสว่นต าบล 
พนักงานจา้ง อบต.บา้น
เป้า 

2 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการสง่เสรมิ
ประชาธปิไตยในชมุชน 

30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกับการเมอืงการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

3 
ยทุธศาสตรท์ี ่5  

 

โครงการเลอืกตัง้และ
เลอืกตัง้ซอ่มสมาชกิ 
สภาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล นายกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล 

600,000.00 ส านักปลัด  
เป็นการเลอืกตัง้ซอ่มสมาชกิ อบต. 
แทนต าแหน่งทีว่า่ง 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 

หนว่ยงานที

รบัผดิชอบ 

วตัถุ 

ประสงค ์
ผลผลติ 

4. 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมและ

พัฒนาบคุลากร คณะ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล 

300,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล พนักงาน
สว่นต าบลและลกูจา้ง มคีวามรู ้
ความสามารถเพือ่รองรับภารกจิการ
ถา่ยโอน 

จัดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ 
สมาชกิสภาองคก์าร

บรหิารสว่นต าบล 
พนักงานสว่นต าบลและ
ลกูจา้งทกุคนเขา้รับการ
อบรม 

5 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการสง่เสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมใหก้ับ
ผูบ้รหิาร สมาชกิอบต. 
พนักงานสว่นต าบล 
พนักงานจา้ง 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่สง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหก้ับ
ผูบ้รหิาร สมาช ิอบต. พนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจา้ง 

จัดใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ 
สมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล 
พนักงานสว่นต าบลและ
ลกูจา้งทกุคนเขา้รับการ
อบรมสง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรม 

6 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการเชดิชเูกยีรติ
บคุคลดเีดน่ภายในต าบล 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่การยกยอ่ง เชดิชเูกยีรต ิเป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏบัิตริาชการ
และเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้ับบคุคล

ภายในต าบล 

ประชาชนทัง้ 12 หมูบ่า้น 

7 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
องคค์วามรูใ้หก้ับคณะ
ผูบ้รหิาร พนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจา้ง 

160,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพือ่ใหค้ณะผูบ้รหิาร พนักงานสว่น
ต าบล พนักงาน มคีวามรัก ความ
สามัคค ีลดปัญหาขอ้ขัดแยง้ มี
ทัศนคตทิีด่ ี

คณะผูบ้รหิาร พนักงาน
สว่นต าบล พนักงานจา้ง 
จ านวน 43 คน 

 

 

 

 

7. การใชจ้า่ยงบประมาณ 

       รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณอบต.บา้นเป้า ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ลงนามในสัญญา มดัีงนี้ 

  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 

งบตาม
ขอ้บญัญตั/ิ

เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

1 

ยทุธศาสตร ์1 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

40,000.00 0.00 8,800.00 31,200.00 

2 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

อดุหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลบา้นเป้า 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

3 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชพีให ้
ประชาชนภายในต าบล 

30,000.00 0.00 10,100.00 19,900.00 

4 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชพีเกษตร 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

5 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมัก 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

6 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่
2 สายกลางบา้น 

151,000.00 0.00 149,000.00 2,000.00 

7 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่
11 บา้นสม้โฮง สายประปาหมูบ่า้น 

150,000.00 0.00 148,000.00 2,000.00 

8 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่7 บา้นคณู 

จากบา้นนายอดลุยถ์งึหนองคณู 
150,000.00 0.00 148,000.00 2,000.00 

9 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมู ่
8  

150,000.00 0.00 148,000.00 2,000.00 
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  ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 

งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

10 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งยกระดับถนน คสล. หมู ่6,12 

บา้นสระแกว้ สายบา้นนายสมศักดิถ์งึบา้นนาง
แพง 

345,000.00 0.00 343,000.00 2,000.00 

11 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ หมู ่10 บา้นหนอง

บัวรอง สายทีน่านางเรยีนทองถงึบา้นจอก 
อ าเภอนาโพธิ ์

154,800.00 0.00 153,000.00 1,800.00 

12 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุอาคารศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บา้นหนองบัวรอง 

165,600.00 0.00 165,000.00 600.00 

13 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าไรท้่อ (ระบบ
ธนาคารน ้าใตด้นิแบบปิด) หมู ่1 บา้นหนองบัว

รอง สายบา้น ผอ.ประหยัดถงึบา้นนางเสาร ์

150,500.00 0.00 150,000.00 500.00 

14 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. หมู ่9บา้นโพธิ์

ทอง สายหมูบ่า้น ถงึ หนองบาก 
149,600.00 0.00 0.00 149,600.00 

15 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถขยะ อบต.บา้น
เป้า 

230,000.00 0.00 0.00 230,000.00 

16 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้นแบบผวิ
ดนิขนาดใหญ่ หมู ่4 บา้นโสกบก (เงนิสระสม) 

498,000.00 0.00 495,000.00 3,000.00 

17 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการสบูน ้าพลังงานแสงอาทติย ์หมูท่ี ่
6,12           (เงนิสระสม) 

744,817.00 0.00 703,281.00 41,536.00 

18 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุอาคารศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวัด
สระแก (หอ้งน ้า+มุง้ลวด+อดุรอยแตกรา้ว) 

 

 

397,100.00 

 

 

0.00 
 

395,000.00 

 

2,100.00 

19 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุอาคารศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเป้า 

227,500.00 0.00 235,000.00 2,800 

20 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้นแบบผวิ
ดนิขนาดใหญ่ หมู ่7,8(เงนิสระสม) 

126,500.00 0.00 12,4000.00 2,500.00 

21 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุระบบประปาหมูบ่า้นแบบผวิ
ดนิขนาดใหญ่ หมู ่5 (เงนิสระสม) 

153,700.00 0.00 151,000.00 2,700.00 

22 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ถมดนิบอ่ขยะหมูท่ี ่3 160,000.00 0.00 153,000.00 7,000.00 

23 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ถมดนิบอ่ขยะหมูท่ี ่4 33,200.00 0.00 30,000.00 3,200.00 

24 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ยทุธศาสตรพ์ัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ถมดนิบอ่ขยะหมูท่ี ่7,8 33,200.00 0.00 30,000.00 3,200.00 

25 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการ อบต.เคลือ่นที ่ 30,000.00 0.00 4,680.00 25,320.00 

26 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 
 

 

 

โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิ 100,000.00 0.00 70,000.00 30,000.00 
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 ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 

งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

27 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการรณรงคข์ับขีป่ลอดภัยและลดอบุติ
เหตบุนทอ้งถนน 

20,000.00 0.00 4,050.00 15,950.00 

28 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการควบคมุป้องกันและระงับโรคตดิตอ่ 
 

120,000.00 0.00 85,900.00 34,100.00 

29 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการสบืสานประเพณีวถิอีสิาณสบืสาน
วัฒนธรรมไทย 

50,000.00 0.00 35,990.00 14,010.00 

30 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าปี 

180,000.00 0.00 179,650.00 350.00 

31 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา

คณุภาพชวีติ 

โครงการรณรงคแ์ละป้องกันโรคพษิสนัุขบา้ 
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพษิสนัุขบา้ 

47,500.00 0.00 34,375.00 13,125.00 

32 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการสนับสนุนการบรกิารแพทยฉุ์กเฉนิ 20,000.00 0.00 19,600.00 400.00 

33 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

คา่ใชจ้่ายในงานเทอดพระเกยีรต ิ 50,000.00 0.00 22,350.00 27,650.00 

34 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการจัดซือ้เครือ่งออกก าลังกาย หมูท่ี ่5 149,200.00 0.00 146,500.00 2,700.00 

35 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้่ายการบรกิาร
สถานศกึษา 

780,750.00 0.00 713,900.00 66,850.00 

36 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

โครงการจัดงานประเพณีวันเขา้พรรษา 120,000.00 
โอนลด

งบประมาณ 
11,900.00 

0.00 108,100.00 

37 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นการทอ่งเทีย่ว ดา้น
ทรัพยากรและ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรตฯิ 
 

50,000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

50,000.00 

38 

ยทุธศาตรท์ี ่3 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
คณุภาพชวีติ 

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ(อาหารกลางวัน) 1,160,000.00 0.00 1,133,000.00 27,000.00 

39 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม

หลักการบรหิารจัดการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการยกยอ่งเชดิชบูคุลากรภายในองคก์ร 3,000.00 0.00 1,750.00 1,250.00 

40 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิารจัดการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร คณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 

300,000.00 0.00 299,400.00 600.00 

41 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิารจัดการ
บา้นเมอืงทีด่ ี
 

 

 

 

โครงการเชดิชเูกยีรตบิคุคลดเีดน่ภายในต าบล 10,000.00 0.00 6,270.00 3,730.00 
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 ยทุธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน 

งบตาม

ขอ้บญัญตั/ิ
เทศบญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

42 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิารจัดการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมใหก้ับ
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนักงานสว่นต าบล 
พนักงานจา้ง 

20000.00 0.00 19,580.00 

 

420.00 

 

43 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 

ยทุธศาสตรด์า้นการ
บรหิารจัดการตาม
หลักการบรหิารจัดการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองคค์วามรูใ้หก้ับ
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา  

160,00.000 0.00 0.00 160,00.000 

   6,800,637.00  6,387,676.00 412,961.00 
 

 

ขอ้มลู ณ 08/10/2563 
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ส่วนที ่3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการ
ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ดังนี้ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 18 90 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 86.66 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 55 84.61 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า       10 8 80 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 9 90 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9 90 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์        5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 4 80 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 86 86 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 8 80 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8 80 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 7 70 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 50 83.33 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4 80 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 81 81 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
 1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 30 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
ธันวาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
 1. ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดผลได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 5. ผลกระทบ (Impact) 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก         
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
 2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
 3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) 
 4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology 

 
 
 
  
 
                                           พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
 
 
 
 
 
 

สังคม 
(Social) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

วิทยาการ 
(Technology) 

องค์การ 
(Organization) 
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 จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
 1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น  

การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกวุฒิสภา  
การเมืองระดับท้องถิ่น สามารถแบ่งแยกออกได้ตามประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ 

อบต. หรือแม้กระทั้งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 
ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบัน และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี

อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ 
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายั งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติ ซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม
อ านาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดั้งนั้น ผู้ที่
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น 
ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องศึกษาเรียนรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของระดับชาติและในท้องถิ่น
ทุกระดับ เพราะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และข้าราชการท้องถิ่นควรปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายก็อาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่น ดังนั้น ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะต้องประยุกต์ใช้กฎหมายให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพและบริบทแวดล้อมที่แท้จริงของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็น นักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) อย่างแท้จริง  
 2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 

เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา
อ่ืนๆ ที่กระทบต่อท้องถิ่น ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคระบาด ปัญหาประชาชนเรียกร้อง    
ในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น การแจกของ (แจกผ้าห่ม 
เสื้อกันหนาว และถุงยังชีพต่างๆ)  และการเรียกร้องให้ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวไม่แก้ไขปัญหาของตนเอง     
ในเบื้องต้นก่อน ท าให้ประชาชนอ่อนแอรอแต่การช่วยเหลือของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบ
กฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของหน่วยตรวจอย่างเช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการแจกของให้แก่ราษฎร 

อีกปัญหาหนึ่ง คือ ประชาชนขาดการมส่วนร่วมทางการเมืองกับท้องถิ่น เพราะต้องเอาเวลาไป     
ท ามาหากิน เพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่รับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
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ท าให้การเมืองท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ไม่มีประชาธิปไตยโดยแท้จริง เป็นการเมืองที่มาจากเงิน เป็นหลัก ท าให้
เกิดการทุจริตของนักการเมืองท้องถิ่น 

 และปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงานท้องถิ่น ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาต่อไป 
 3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) 

 ชุมชนในแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พ้ืนที่ก็แตกต่างกันออกไป ซึ่งสภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะ
ก าหนดนโยบายเพ่ือตอบสนองต่อพรรคพวก กลุ่มเครือญาติพ่ีน้องของตนเอง กลุ่มอ่ืนที่เคยเป็นคู่ แข่งทาง
การเมืองก็จะเกิดการโจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต เพราะใน
ปัจจุบัน การสื่อสารได้มีการพัฒนาและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น ข้าราชการและบุคลากรในท้องถิ่น จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบ และสาเหตุดังกล่าว รวมถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีใน
สังคมและ เพื่อลดความขัดแย้ง ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคมได้ เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ เพราะประชาชนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในท้องถิ่นจะได้
แก้ปัญหาที่ตรงประเด็น ควบคู่กับการเป็นสังคมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 4) การปรับตัววิทยาการใหม่ๆ (Technology) 

 ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรต่างๆ เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในสายงานต่างๆ การฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เป็นต้น ประกอบกับการจัดท าเว็ปไซด์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจ า และข้าราชการท้องถิ่นสามารถค้นหา
หนังสือสั่งการต่างๆ ได้ในเว็ปไซด์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์มาก
ยิ่งขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังมีเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ข้องมูลข่าวสารให้ประชาชน
และผู้สนใจ เข้าชมและมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 
  
 3 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงจากการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
 - การเปลี่ยนแปลงการปกครองระดับชาติ 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของท้องถิ่น ที่จะยกฐานะ อบต. ขึ้นเป็นเทศบาล ทั่วประเทศ 
 - การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลาง ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ อปท.     

จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือไม่ 
 
 


