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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ พ.ศ.2559 ข้อ ๒8 และข้อ 29 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องให้ปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
ส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการวัดผลการด าเนินงานว่า
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ส าหรับใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต 

 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงานรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหาร
จัดการทรัพยากร และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด  ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 
๒๘ และ ๒๙ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องให้ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะ
ระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้ดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ และ
ทราบผลการด าเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อย
เพียงใด เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี และเพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี 
 โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ซึ่งมีการติดตามผล
การด าเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี และการติดตามและ
ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  พบว่า จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจ าปี พ.ศ.2563 มีจ านวน 159 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  97,538,600 บาท สามารถน าไปปฏิบัติตามแผน จ านวน 68 โครงการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 12,545,118.88 บาท  คิดสัดส่วนโครงการที่ด าเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ  42.77 ของ
จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยมีกระบวนการในการ
วิเคราะห์โครงการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ตามความจ าเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไข
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งผลต่อการด าเนินโครงการบรรลุตามแผนที่ก าหนดขึ้น โดย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน 59 โครงการ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.73 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน 22 โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 20โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
90.90 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน 35 
โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน 5 โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการบรรจุใน
แผนจ านวน 5 โครงการ  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการบรรจุในแผนจ านวน 18 โครงการ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.44ส าหรับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองเป็นโครงการที่
ได้รับงบประมาณสูงที่สุดของงบประมาณโครงการที่ได้รับ แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ต าบลบ้านชีให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนได้มากนัก เพราะมีพ้ืนที่กว้าง  จึงยากต่อการพัฒนา 
 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยการส ารวจ
ข้อมูลจากตัวแทนประชาชนตามหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน รวมถึงประชาชนผู้มารับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชี ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 86.03 โดยความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องแต่ละยุทธศาสตร์
มีดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 10) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 9 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.25 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 8.5 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 7.87 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 9 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี และการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ดังนี้ 
 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง 
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับ
การเบิกจ่ายจริง 
 2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประเมินผลด้าน
ความส าเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
 3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการ
ประชาชน 
 4. โครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ควรมีการกระจาย
งบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพ่ือให้เกิดการ
กระจายรายได้ในทางเศรษฐกิจ 
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 5. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงิน-การ
คลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 ๖. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนรับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการน าข้อมูลจากที่ได้มาจากการระดมความ
คิดเห็นของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ มาประกอบการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถด าเนินโครงการได้จริง 
 ๗.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น
และอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหา
แนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการมากขึ้น 
ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการด าเนินการต่างๆ  ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้
ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนต าบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับประชาชนให้มากขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ๘.  ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
 ๙. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 ๑๐.  ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ  ตลอดจนด าเนินการ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั่วถึง อนึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินการจริงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล 
 ๑๑. การก าหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรก าหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และ
ผลักดันให้มีการจัดท างบประมาณจริงจะท าให้การน ามาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายอยู่ทุก
ยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา 
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ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตาม และประเมินผลนับว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 
ปี และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่
หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม”และ”ระบบประเมินผล”จะ
เป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลา 
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่
ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็น
เช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 

/๒. ประโยชน์..... 
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-๒- 
 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี 

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีและ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 
 

 

/คณะกรรมการ..... 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล โดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดย
ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้ ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/แผนผังขั้น ... 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/๔.๒  แนวทาง... 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชเีสนอต่อ
สภาและคณะกรรมการพัฒนา 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย  ปีละ  2  ครั้ง  

ภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

บ้านช ี
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๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมการประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

๕  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการ อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวารุอยู่ในต าแหน่งคราละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
   ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

/(3) รายงานผล..... 
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เป็นการตรวจสอบในระหว่าง
การด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
ผลการด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ซึ่งประกอบไปด้วย 
การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีในภาพรวมความพึงพอใจของผู้
ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

๑)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน   

ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ราย 6 เดือน 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – มีนาคม  2563)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  เมษายน – กันยายน  2563) 

/๒)  เครื่องมือ.... 



 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

-๗- 
 

๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีและแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบ
การด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ”
ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้ 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  

                  และระยะ  ๖  เดือน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี

(แบบท่ี ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 
 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

1.  นายสมหมาย  เกิดแก่น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านชี   ประธานกรรมการ 
2.  นายสนั่น  บุญเนตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านชี  กรรมการ 
3.  นายนรงค ์ พวงกุหลาบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านชี   กรรมการ 
4.  นายสมศักดิ์  ปาลวัฒน์ ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
5.  นายเทพฤทธิ์  แสงคล้อย   ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
6.  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านชี   กรรมการ 
7.  เกษตรผู้ประสานงานประจ าต าบลบ้านชี    กรรมการ 
8.  นายธัชยุทธ  ทองเล็ก  ปลัด อบต. บ้านชี   กรรมการ 
9.  นางสาวกนิษฐา  บุญม ี หัวหน้าส านักงานปลัดฯ   กรรมการ 
10.นายกิตติศักดิ์  ศุภพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11.นายถวิล  มีหิรัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการและเลขานุการ 

   /๗.  คณะอนุกรรมการ... 
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๗.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

๗.๑  นางสาวกนิษฐา  บุญม ี หัวหน้าส านักงานปลัดฯ       ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒  นายชวลิต  สุมะลิ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     อนุกรรมการ 
๗.๓  นางสาววาสนา  พันธุ์สี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                    อนุกรรมการ 
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ส่วนท่ี  2 
  

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบและเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561–๒๕๖5) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านชี เป็นไปด้วยความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี จึงได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาดังกล่าว โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร ์  ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ  ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชรีายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 

/๒.  ผลการวัด... 
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๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561- ๒๕๖5) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 

 
/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 

 
/ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที ่

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชรีายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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การประเมินความพึงพอใจ   
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา การ
ประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน าของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค ์
๑.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

๒.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อผลการด าเนินงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

๓.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ค าแนะน า ข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น  
 

จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการปะเมิน
ผลความพึงพอใจ ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
“ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านช ีในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์

และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563” 
เป็นการประเมินที่สามารถให้ข้อมูลในแต่ละด้านได้ชัดเจน โดยมีรายละเอียดในการประเมิน ดังนี้   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

การประเมินความพึงพอใจ  
ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 
(รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ) 
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สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

1.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – ๒๕๖5) 
 ทุกแนวทางการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน  เวทีประชาคมต าบล การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ดังที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕9 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) รวม  163 โครงการ งบประมาณ 17,203,200.- บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสามพันสอง
ร้อยบาทถ้วน) เฉพาะในปี 2563 จ านวน 135 โครงการ งบประมาณ 35,800,000.- บาท (สามสิบห้า
ล้านแปดแสนบาทถ้วน) สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 2,884,00000 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 37 5,139,900.00 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35 7,444,000.00 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 12 2,500,000.00 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 15 4,545,000.00 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 18 12,425,700.00 

รวม 159 35,800,000.00 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

-19- 
 

 
 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
     

 
 

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1สายทางกลุ่ม

บ้านนางส าลี แย้มกลิ่น-เขตติดต่อบางพ่ึง 
157,900 

2 โครงการวางท่อ คสล. สายทางศาลาหมู่บ้านถึงบ้านนางสีนวล พวงจ าปี หมู่ที่ 5 ต.
บ้านชี อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

238,800 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านช ี 64,000 

4 โครงการต่อเติมหลังคาด้านหลัง อบต. บ้านชี 71,800 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 สายทางข้างบ้านนางญาศิณี เครือแตง 268,400 

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายทางข้างคลองนางอ้ัว 264,600 

7 โครงการวางท่อ คสล. สายทางบ้านนางบุญสืบ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี  

353,000 

8 โครงการวางท่อ คสล. สายทางกลุ่มบ้าน ส.อบต. หมู่ที่ 3 ถึงบ้านอาจารย์อนุสรณ์ หมู่
ที่ 2 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

257,000 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายท่าข้าว หมู่ที่ 6 ต.บ้านชี อ.
บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

258,400 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองสะเดา หมู่ที่ 11 ต.บ้านชี อ.
บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

259,500 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายสวนผู้ใหญ่เลิศ หมู่ที่ 12 ต.
บ้านชี อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

    259,500 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายเขาหมอนอิง หมู่ที่ 4 ต.บ้านชี 
อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

157,900 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายข้างปั๊ม หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต าบล
บ้านชี อ าเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

238,800 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบ้านนายไม้ ต่อจากลาดยาง
เดิม ถึงสะพานคลองพระ หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านชี อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

64,000 

  รวมทั้งสิ้น 3,198,500.- 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
 
ล าดับ

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน 

   1 

 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา/คนพิการ 100,000.00  

2 
โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในต าบลให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
 10,000.00  

3 
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น 
 6,000.00  

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  รวม 116,000.00  
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ล าดับ

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน 

1 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผน่ดิน 10,000 

2 โครงการฝึกอบรม/รณรงค์ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs 7,000 

3 โครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในแหลง่น้ า 5,000 

4 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน 5,000 

5 
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้,ศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 10,000 

  รวมทั้งสิ้น 37,000.-   
 
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
 
 

8 
 

9 
 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต-ิ 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านชีเกมส์" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการสนบัสนนุกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์ ประจ าปี 2563 
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว 12 ฝีพายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
ในพื้นที่อ าเภอบ้านหมี่ 
โครงการสืบสานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

20,000 
20,000 
10,000 
10,000 
10,000 
30,000 
15,000 
15,000 
15,000 

  รวมทั้งสิ้น 145,000- 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ล าดับ

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 20,000 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 10,000 

3 การส่งเสริมและสนับสนนุการพฒันาคุณภาพชวีิตของคนชรา  คนพิการและผูด้้อยโอกาส 10,000 

4 โครงการหมู่บ้าน/หน่วยงานรักษาศิล  5 10,000 

5 โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบลบา้นชี 100,000 

6 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 10,000 

7 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย 50,000 

8 โครงการดูแลสุขภาพประชาชน/ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 10,000 

9 โครงการร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อป
พร.) 

10,000 

10 โครงการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  แบบ  ABC  (Area  Based  Collaboratibe  Research) 10,000 

11 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 10,000 
12 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สงูอายุและผู้ป่วยเร้ือรัง/ผู้ป่วยติดเตียง 10,000 

13 โครงการเยี่ยมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 10,000 

14 โครงการส ารวจและสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งต าบลบา้นชี 5,000 

   

   

   

   

   

   

  รวมทั้งสิ้น 275,000.00  
 
 
 
 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

ล าดับ
ที ่ โครงการ จ านวนเงิน 

1 
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล 19,300 

2 
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 27,700 

3 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

66,000 

  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก ส าหรับงานประมวลผล 22,000 

4 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer 4,300 

5 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

22,000 

6 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก ส าหรับงานประมวลผล 22,000 

7 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 22,000 

8 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

22,000 

9 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

22,000 

10 
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 56,000 

11 
จัดซื้อ GOODWIN ชุดตัดสนาม L.P.G ขนาด 1.5Q 8,000 

12 จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า MAX ARC 250V ระบบอินเวอร์เตอร์ IGBT 
15,500 

13 จัดซื้อรอกโซ่มือสาว ELEPHANT C-21 ขนาด 1 ตัน 
5,000 

14 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล 
19,300 

 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer 
4,300 

  รวม   366,700.00 

  รวมทุกยุทธศาสตร์ 4,138,200.00  
 

รวมทั้งสิ้น  59  โครงการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

 
ข้อเสนอแนะ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ได้เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 
  1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง 
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประเมินผลด้าน
ความส าเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
  3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรมีโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
  4. โครงการที่ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ควรมีการกระจาย
งบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพราะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้
ในทางเศรษฐกิจ 
  5. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม
ด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน -การคลังของท้องถิ่น
เป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๖. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการน าข้อมูลจากที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็น
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ มาประกอบการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาให้
มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถด าเนินโครงการได้จริง 
  ๗.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น
และอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการ
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการด าเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนต าบล
จึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 
  ๘.  ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน  เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  ๙. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

 
  ๑๐.  ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ  ตลอดจนด าเนินการ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั่วถึง อนึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินการจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  ๑๑. การก าหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรก าหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และ
ผลักดันให้มีการจัดท างบประมาณจริงจะท าให้การน ามาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายอยู่ทุกยุทธศาสตร์ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

สรุปประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

 
 
 
 

๑.  ประกาศตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  เครือ่งมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓) 

 
 


