
 
 
 

 

บทน ำ 

 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี          
(พ.ศ. 2561 – 2564 )  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาต าบลบางตาเถรดังนี้   
  

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

       “  ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำ มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 

    อนุรักษ์ศิลปะประเพณี มีสำธำรณูปโภคอย่ำงท่ัวถึง รวมควำมเป็นหนึ่งในท้องถิ่น  ” 

 พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น   
พันธกิจหลักที่ 1  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น 
 พันธกิจหลักที่ 2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และเป็นเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น  

พันธกิจหลักที่ 3  สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี 
พันธกิจหลักที่ 4  สร้างเสริมการด าเนินชีวิต  และการบริหารอย่างมีคุณภาพ โดยให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลเป็นศูนย์กลางการบริหารงานที่โปร่งใสและมีคุณธรรม 
พันธกิจหลักที่ 5  สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพด ี
พันธกิจหลักที่ 6  ลดการใช้สารเคมี  และรายจ่ายที่ใช้ในการเกษตรกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                  
พันธกิจหลักที่ 7  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแปรรูปทางการเกษตรแบบครบวงจร 
พันธกิจหลักที่ 8  ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเกษตร  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้                                  
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 แนวทางการการก่อสร้าง ขยายซ่อมบ ารุง 
 (1) ก่อสร้างถนน  ยกระดับถนน  ลงลูกรังบดอัด  ลงหินคลุก  ฯลฯ 
 (2) เสริมขยายระดับถนนให้พ้นจากน้ าท่วม 
 (3) ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หินคลุก  สะพาน ฯลฯ 
1.2 แนวทางการก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
 (1) ก่อสร้างคันกั้นน้ า   ขุดลอกคลอง ฯลฯ 
 (2) ติดตั้งปรับปรุงระบบกรองน้ าเพ่ือควบคุมคุณภาพน้ าให้เพ่ิมขึ้น 

(3) บ ารุง  รักษา  ซ่อมแซม  ขยายเขตระบบประปาให้เพียงพอกับความต้องการ 
 (4) ขุดลอกคูคลอง  ก่อสร้างเสริมขยายคันกั้นน้ า 
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1.3 แนวทางส่งเสริมการบริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
 (1) ติดตั้งเพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 
 (2) ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะและปรับปรุงของเดิมที่ช ารุด 
 
 
 
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร  
 (1) ติดตั้งไฟสัญญาณ  ไฟจราจร  ปรับปรุงป้ายเครื่องหมายบังคับจราจร 
 (2) จัดท า/ปรับปรุงป้ายบอกทาง  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 (3) โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  โดยการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน  จัดหาอาชีพ

ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมการตลาดในการจ าหน่ายสินค้า OTOP รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า 
OTOP และสถานที่ท่องเที่ยว  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 (1) ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 (2) จัดหาอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
 (3) ส่งเสริมการตลาดในการจ าหน่ายสินค้าของต าบล 

(4) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สินค้าของต าบล 
 (5) ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น 
 (1) โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญทางศาสนา 
 (2) โครงการวันส าคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 (3) โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  และอุดหนุนส่วนราชการอ่ืน 
3.2  แนวทางการสนับสนุนกีฬาและนันทนาการของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
 (1) จัดการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน 
 (2) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
 (3) ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการเล่นกีฬาให้แก่ประชาชน 
3.3 แนวทางการฝึกอบรม  รณรงค์  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้เกิดข้ึน 
 (1) จัดสร้างและซ่อมแซมบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 
 (2) รณรงค์ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ชุมชน (โครงการคนดีศรีสุพรรณ) 
3.4 ให้ความส าคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 (1) สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ยากไร้ไม่มีผู้อุปการะ 
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 (2) จัดงานวันผู้สูงอายุ 
 (3) ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดีแต่ยากจน 
3.5 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการป้องกันโรค 
 (1) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
 (2) จัดซื้อทรายอะเบทและน้ ายาเคมีพ่นป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 (3) ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎร 
 (4) ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
3.6  การพัฒนาระบบรักษาความสงบและรักษาความปลอดภัยฯ 
 (1) จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร. 
 (2) โครงการลูกเสือชาวบ้าน 
 (3) จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดับเพลิง  ถังดับเพลิง 

 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
4.1 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

  (1) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
4.2 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้กับเด็กเยาวชน 

  (1) ฝึกอบรมทักษะและพัฒนาการเด็กการเรียนรู้สู่ภาคบังคับ 
  (2) พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสถานศึกษา 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
5.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  (1) สนับสนุนโครงการปฏิบัติงานของศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง 
  (2) จัดฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบลและผู้น าชุมชน  
 5.2 ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
  (1) บรรจุแต่งตั้งบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณงาน 
  (2) จัดฝึกอบรม, ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
  (3) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ครุภัณฑ์ให้พอเพียงและเหมาะสมกับศักยภาพ 
ของต าบล 
  (4) จัดให้มีเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เบี้ยประชุม เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 

(5) ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน 
  (6) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ อบต. 



 4 
5.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง 

  (1) แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือความโปร่งใส และเป็นธรรม เช่น 
การจดัซื้อจัดจ้าง,การเลือกตั้ง และการปฏิบัติงานอื่น ๆ  
  (2) จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

 6.1 ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
  (1) ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
  (2) จัดซื้อถังขยะประจ าหมู่บ้าน 
  (3) ก าจัดผักตบชวา 
  (4) โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการลดปริมาณขยะและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
  (5) โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่   

(6) จัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   
(7) ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 

  (8) โครงการอนุรักษ์แม่น้ า ล าคลอง 
  (9) โครงการปลูกต้นไม้และดูแลรักษา 
  (10) ฝึกอบรมท าปุ๋ยชีวภาพ 
 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำต ำบล  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562 
            เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาต าบล  เป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  จึงท าหน้าที่การ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
                   1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                   2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                   3.  รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนให้
ประชาชนได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  

กำรติดตำม 
             ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  จะใช้
ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก  คือ   

1.  ส่วนปัจจัยน ำเข้ำ (Input ) คือปัจจัยที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร จะต้องมี  เพ่ือน าเข้า
สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี ได้แก่  แบบรายงานที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
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แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบ
ทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร  

2.  ส่วนของกระบวนกำรติดตำม (Process )  คือ เป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาสี่ปีว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร
หรือไม่  ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีที่ได้ก าหนดไว้
ดีหรือไม่  สามารถวัดได้จริงหรือไม่  นอกจากนี้การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ            
การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
 

3.  ส่วนของกำรประเมินผล ( Output ) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่าการ
ประเมินแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี  ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี  ที่ผ่านมาในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี  โดยเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรในภาพรวม  ( ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2 )  
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่เลือก ( ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3 ) 
 
 
 

  ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 

             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  จะเป็นผู้ก าหนดห้วงเวลาในการประเมิน 
โดยการติดตามแต่ละโครงการอย่างน้อย  โครงการละ 1 ครั้ง และสรุปภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งรายงาน
และเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้บริ หารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนให้
ประชาชนได้รับทราบ  
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แบบที่ 1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค ำชี้แจง    แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้วชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น     

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

ส่วนที่  2  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น     

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล    

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน    

9.  มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น 

   

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น    
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน    

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น    
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตรเ์พื่อการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    
16.  มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

17.  มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์    
18.  มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
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แบบท่ี 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าชี้แจง :  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 

ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำส่ีปี 

2.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   ปีที ่1 พ.ศ. 2562    ปีที ่2 พ.ศ. 2563   ปีที่ 3 พ.ศ. 2564    ปีที ่4 พ.ศ. 2565           รวม 

 จ านวน
โครงการ 
  

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 จ านวน 
โครงการ 

     งบ 
 ประมาณ 
   (บาท) 

 จ านวน 
โครงการ 

   งบ 
ประมาณ 
  (บาท) 

 จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

   งบ 
ประมาณ 
  (บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 178 174,137,400 104 140,783,000 94 143,804,000 67 115,815,000 443 574,539,400 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
และส่งเสริมอาชีพ 

12 890,000 12 890,000 12 890,000 12 890,000 48 3,560,000 

3. ด้านพัฒนาสังคมและ  
คุณภาพชีวิตและเสริม 
สร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 

84 14,247,000 95 18,217,700 95 18,217,700 95 18,217,700 369 68,900,100 

4.ด้านการศึกษา ฯ 31 20,800,000 32 21,300,000 32 21,300,000 32 21,300,000 127 84,700,000 

5. ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

28 11,845,000 28 13,245,000 28 11,745,000 28 11,745,000 112 48,580,000 

6.ด้านทรัพยากรธรรม 
และชาติสิ่งแวดล้อม 

7 310,000 7 310,000 7 310,000 7 310,000 28 1,240,000 

รวม 340 222,229,400 278 194,754,700 268 196,266,700 241 168,277,700 1,127 781,528,500 
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3.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี  2563   
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่เสร็จ 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่มีกำรเพ่ิมเติม 

จ ำนวน
โครงกำร 

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 31.73 - - 71 68.27 - - - - 104 100 

2.ด้านเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ 

4 33.33 - - 8 66.67 - - - - 12 100 

3.ด้านสังคมและคณุภาพ 
ชีวิตและเสริมสรา้ง 
ความเข็มแข็งของชุมชน 

17 17.89 - - 78 82.11 - - - - 95 100 

4.ด้านการศึกษา ฯ 2 6.25 - - 30 93.75 - - - - 32 100 

5.ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

1 3.57 - - 27 96.43 - - - - 28 100 

6.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 42.86 - - 4 57.14 - - - - 7 100 

 

ส่วนที่  3  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอท าให้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ไม่ทั่วถึงและไม่ เพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
2. พ้ืนที่และประชากรมีจ านวนมาก 
3. ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านต่างๆ เท่าท่ีควร 
4. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ในการด าเนินการ 
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แบบท่ี 3 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

ค ำชี้แจง  :  แบบที่3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร   ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงาน
ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี  2563 

  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   จ านวนโครงการ 
และงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

  จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
       ที่ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
ที่ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 104 33 31.73 

2.  ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 12 4 33.33 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข็มแข็ง 
    ของชุมชน 

95 17 17.89 

4. ด้านการศึกษา ฯ 32 2 6.25 

5. ด้านการเมืองและการบริหาร 28 1 3.57 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 3 42.86 

รวม 278 60 21.58 
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ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำน 
ค าช้ีแจง  :  การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร 
ในภาพรวม  หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป (คิดเป็นร้อยละ) 
1.  เพศ               (1)  ชาย    50 %                 (2)  หญิง  50 % 
2.  อำย ุ              (1)  ต่ ากว่า  20 ปี  16 %         (2)  20- 30 ปี  33 %                  (3)  31- 40 ปี  24 % 
                         (4)  41 - 50 ปี  13 %           (5)  50 - 60 ปี  11 %                 (6)  มากกว่า  60 ปี  3 % 
3. กำรศึกษำ         (1)  ประถมศึกษา   50 %           (2)  มัธยม / เทียบเท่า  23 %         (3)  อนุปริญญา / เทียบเท่า  17 % 
                         (4)  ปริญญาตรี  10 %           (5)  มากกว่าปริญญาตรี  0%             (6)  อื่นๆ (ระบ)ุ  0 % 
4.  อำชีพหลัก       (1)  รับราชการ  2 %             (2)  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  13 %     (3)  ค้าขาย  15 % 
                         (4)  รับจ้าง  38 %                (5)  นักเรียน / นักศึกษา  5 %      (6)  เกษตรกร 27 % 
                         (7)  อื่นๆ (ระบุ) 0 % 
 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงตำเถร(ภำพรวม)  
 

                                   ควำมพึงพอใจ 
พอใจมำก 
   (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

   พอใจ 
   (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

พอใจ 
น้อย 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 72 72 % 28 28% 0 0% 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูโครงการ / กิจกรรม 71 71% 29 29% 0 0% 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 79 79% 21 21% 0 0% 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนรับทราบ 69 69% 31 31% 0 0% 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 72 72% 28 28% 0 0% 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 65 65% 35 35% 0 0% 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 74 74% 26 26% 0 0% 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 78 78% 22 22% 0 0% 
9.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 83 83% 17 17% 0 0% 

สรุปรวม 663 73.67% 237 26.33% 0 0% 
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ส่วนที่  4  ผลกำรด ำเนินงำน 
แบบประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลบางตาเถรในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป (คิดเป็นร้อยละ) 
1.  เพศ               (1)  ชาย    50 %                 (2)  หญิง  50 % 
2.  อำยุ               (1)  ต่ ากว่า  20 ปี  16 %         (2)  20- 30 ปี  33 %                  (3)  31- 40 ปี  24 % 
                         (4)  41 - 50 ปี  13 %           (5)  50 - 60 ปี  11 %                 (6)  มากกว่า  60 ปี  3 % 
3. กำรศึกษำ         (1)  ประถมศึกษา   50 %           (2)  มัธยม / เทียบเท่า  23 %         (3)  อนุปริญญา / เทียบเท่า  17 % 
                         (4)  ปริญญาตรี  10 %           (5)  มากกว่าปริญญาตรี  0%             (6)  อื่นๆ (ระบ)ุ  0 % 
4.  อำชีพหลัก       (1)  รับราชการ  2 %             (2)  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  13 %     (3)  ค้าขาย  15 % 
                         (4)  รับจ้าง  38 %                (5)  นักเรียน / นักศึกษา  5 %      (6)  เกษตรกร 27 % 
                         (7)  อื่นๆ (ระบุ) 0 % 

 
ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงตำเถร (ภำพรวม) 
ส่วนยุทธศำสตร์ที่ 1 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน 

ความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

                                                    ควำมพึงพอใจ 
    คะแนนควำมพึงพอใจ 

       (เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.80 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.83 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.12 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.65 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.89 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.25 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.46 
                                                     ภำพรวม 8.82 
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ส่วนยุทธศำสตร์ ที่ 2 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจกำรส่งเสริมอำชีพเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง  
                           ของชุมชน 

      ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

   (เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.35 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.56 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.75 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.82 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.45 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.58 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.20 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.75 

ภำพรวม 8.56 

 
ส่วนยุทธศำสตร์  ที่  3 :  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ศำสนำ  กีฬำและนันทนำกำร 

      ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

   (เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม 8.42 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.65 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.25 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.65 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.98 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.42 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

ภำพรวม 8.61 
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ส่วนยุทธศำสตร์   ที่  4  :  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำร 
 

      ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

  (เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.96 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.52 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.26 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.40 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.76 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.25 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.85 

ภำพรวม 8.57 

 
ส่วนยุทธศำสตร์  ที่  5  :  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคณุภำพชีวิต  กำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

      ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ควำมพึงพอใจ 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

  (เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.75 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.44 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.53 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.15 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.63 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.77 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 

ภำพรวม 8.54 

 
 


