
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี รอบเดือนตุลาคม 2563  
*************************** 

   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13(3) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในไม่ห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและความเห็นดังกล่าว และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเสนอเมษายนและเดือนตุลาคม.และของทุกป ี

 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2563)  เป็นไปตามระเบียบดังกลา่วฯ  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือน
ตุลาคม 2563) ให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนตุลาคมและภายในเดือนตุลาคม.ของ
ทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) 
เทศบาลต าบลโพทะเล จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนตุลาคม (ห้วงเดือนเมษายน. 2563-กันยายน 2563) มาเพ่ือให้
ผู้บริหารได้ด าเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 256๓ 

สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 8 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 26 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 47 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 256๓ 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชีจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี    หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชี สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล บ้านชี 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชีให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
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โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุ ใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ต าบลบ้านชี  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม.ของทุกปี  (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  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  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
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  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : 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   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชี   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม.ของทุกป ี
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  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชี 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ชีและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคม.ของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.ทับหมัน 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลทับหมัน 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทับหมัน   
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี  และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม. เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ช ี
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี
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 าบลบ้านชีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า 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 าบลบ้านชีใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชีมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านชี   คณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ 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
เชื่อถอืและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชีเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบ้านชี  

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
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     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557-2561 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชี  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี และแผนชุมชนต าบล  

  1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
“โครงสร้างพื้นฐานเกื้อกูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น   ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ” 

2.  พันธกิจ (Mission) 
  ๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
  ๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล 
  ๕. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ 

3. เป้าประสงค์ (Goals) 
  ๑. ต าบลบ้านชีมีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร
คุณภาพ พ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึง 
  ๓. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 
  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

4. จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
1) มีการด าเนินกิจกรรม  การอนุรักษ์  ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2) ประชาชนในท้องถิ่นมีการศึกษา  นักเรียนในเขต อบต. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการ

เรียนการสอน 
3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีการประกอบอาชีพและรายได้พอเพียงกับ

ความเป็นอยู่ 
4) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  คนชรา  มีโอกาสทางสังคมและได้รับการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
5) ประชาชนมีความสะดวกสบายในการคมนาคม 
6) มีทัศนียภาพ ที่ดีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความร่มเย็น 
7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ 

     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี  

  ๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  สิ่งแวดล้อม  พลังงานและการท่องเที่ยว 
    แนวทางท่ี ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงแหล่งน้ า  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ    
                     สิ่งแวดล้อม 
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๒. ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคการเกษตร    
    และสินค้าข้าว 
    แนวทางท่ี 1 ก่อสร้างพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ 
                    เส้นทางคมนาคม 
 

          ๓. ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี ๒ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
แนวทางท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี ๔ สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก 
                 ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
แนวทางท่ี ๕ สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

                  
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี ๑  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะเพ่ือให้สามารถ   
                 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางที่ ๒  พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มี  
                  ประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี ๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงาน 
                 ของท้องถิ่น 

          
๕. ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    แนวทางท่ี ๑  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง 

 
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และระบบการจัดการเรียนรู้ให้ 
    หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
    แนวทางท่ี๑  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

              แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอนและนวัตกรรมทาง 
           การศึกษาอย่างหลากหลาย 

      
 
 
 
1.2  สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 
    

 2559 2561 2561 2562 
โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ โครงการ ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการ 21 14 12 9 4 3 4 1 
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ทรัพยากรน้ า  สิ่งแวดล้อม  
พลังงานและการท่องเท่ียว 

๒. ยุทธศาสตร์  เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันภาค
การเกษตร/นอกภาคการเกษตร
และสินค้าข้าว 

74 64 58 34 67 52 52 50 

๓. ยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

24 19 15 10 23 8 35 16 

๔. ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

23 18 42 30 8 3 15 8 

๕. ยุทธศาสตร์ สร้างความพร้อม
ของจังหวัดเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- - 24 6 28 22 18 15 

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  และระบบ
การจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

11 8 5 4 15 10 54 17 

รวม 153 123 156 93 145 98 178 107 
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   2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2.1  เดือนเมษายน 2563-31 กันยายน 2563 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี มีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  ตามยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารจัดการน้ า  ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารทรัพยากร
น้ า และดิน  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีและบริการสู่ ส ากล   ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และ
บริการสู่สากล 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้  ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  
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สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี(พ.ศ.2561-2565) 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  (Vision) 
        “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม น าการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น” 
2.  พันธกิจ (Mission) 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

         3 เป้าประสงค์ 
 1. ต าบลบ้านชี  มีดิน น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเกษตร

คุณภาพ พ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน           
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและท่ัวถึง 
3. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินให้กับประชาชน เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 
4. คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมสู่สากลและมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  พัฒนาการจัดการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้

ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
4 ตัวชี้วัด 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
2. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตร

ของต าบล (ข้าว) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
 3. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี จากพ้ืนที่บริการสาธารณะ 
 4. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ของครัวเรือนในเขต อบต.บ้านชี 
 5. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรในเขต อบต.บ้านชี 
  7. อบต.บ้านชี มีผลการปฏิบัติราชการประจ าปีมากกว่าร้อยละ 65 
  8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
  9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
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           2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในต าบล 
  2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  4.  อบต.บ้านชี มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
  5.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
           2.6 กลยุทธ์ 

 1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า และสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  6. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  7. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
ให้กับประชาชน 
  8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  10.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
  11.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพ่ือสร้างการพัฒนา
ด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานให้กับประชาชน 

  2. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ต าบลสุขภาวะ 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
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          2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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    2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีนั้น  มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 

๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่ งแวดล้อม วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้ พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ ศูนย์

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟ้าสาขาบ้านเหลื่อม   
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์       

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (6)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การท าบัตรผู้พิการ การขออนุญาต

ใบขับข่ี   
(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านชีต าบลวังส าโรง และองค์การบริหารส่วนต าบลวัดขวาง  เช่น คลองส่งน้ า  ถนน   
(4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มี

งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชีตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและ
นโยบายรัฐบาล 

(๔)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอ าเภอท าให้มี
การจารจรบางสายมีรถผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
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๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีบึงสาธารณะ  2  แห่ง  เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม ได้แก่ บึงประดู่ 

และบึงบ้านชี   
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  

มะนาว  มะยงชิต   ถั่วเขียว   ข้าวโพด  และอ้อย   ฯลฯ 
(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(8)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(9)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(10)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (11)  มีวัด   3  แห่ง    
 (12)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีมีเว็บไซด์ และเฟสบุค อบต. ในการประชาสัมพันธ์ 

ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้

ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
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(6)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

(7)  ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
(8)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ      
(9)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ      

จ านวนมาก  
(10)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
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     2.1.4  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านชี 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1.ด้านความมั่นคง 1.การเสริมสร้างและ
พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ทุ น
มนุษย ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการผลติข้าว และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยทีไ่ด้
มาตรฐาน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภค
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1 .ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร น้ า  ดิ น 
ท รั พ ย า ก ร 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

๑ การบริหารทรัพยากรน้ า 
แ ล ะ ดิ น   อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

35 1 

2 .ด้ า น ก ารส ร้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

2. ส่งเสริมการแปรรูป 
การตลาด และการกระจาย
สินค้าเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และสร้างขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน    

2 .ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และ
ฐ า น ชุ ม ช น ที่
เข้มแข็ง 
 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 

 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

139 - 

3. 1.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

3 .ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
แล ะแข่ งขั น ได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน 

3. พัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ 

 

3.การเสริมสร้าง
สันติภาพ สันติสุข 
อย่างยั่งยืน 

๓ การเสริมสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพี ย งอย่ าง
ยั่งยืน 

 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

28 5 

4 .ด้ า น ก ารส ร้ า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4.การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4.การพัฒนาขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางการบ ริห าร
และบริการสู่สากล 

๔  ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ค ว าม ส าม า รถ ท า งก า ร
บริหาร และบริการสู่สากล 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
และบริการสูส่ากล 

61 18 

 

17 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านชี 

โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

  ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
และระบบการจัดการ
เรียนรู ้

7 3 

6.ด้านการปรับปรุง
สมดุ ลและพัฒ นา
ระบบการบริห าร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรม าภิ บ าล ใน
สังคมไทย 

      

 7.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ        
โลจิสติกส์ 

      

 8 . ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

      

 10.ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 

      

 รวม 270 27 
    

18 
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     1) โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน   27  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด
270  โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  270  โครงการ ด าเนินการจริง  27  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  10  ของจ านวน
โครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 เมษายน. 2563 - 31 กันยายน 2563) 
     3) จ านวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  139   โครงการ   
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 256๓ 

3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน. 2563 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2563 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ด้ านบริก าร ชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักปลัด 1 19,680 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

-ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง ส านักปลัด - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม 
-ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

5 3,386,592 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสูส่ากล 

-ด้านบริหารทั่วไป 
-ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

18 5,275,498 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และระบบการจัดการ
เรียนรู ้

-ด้านบริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  3 372,668 

รวม     27 9,029,998 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 256๓ 

  3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการแกไ้ขปัญหา
ผักตบชวาในแหล่งน้ าปิดและ
แหล่งน้ าเชื่อมโยงในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านชี 

เพื่อก าจัดผักตบชวาใน
ห้วย  หนอง  คลอง บึง 

ภายในต าบลบ้านชี 1,9680 แหล่งน้ าสะอาด แหล่งน้ าในพ้ืนท่ีสะอาด 
สามารถใช้ประโยชนไ์ด้
สูงสุด 

ส านักปลดั 

2 สนับสนุนเบี้ยผูสู้งอาย ุ เพื่อสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล  
บ้านชี 

2,693,252 ผู้มีสิทธ์ิไดร้ับเบี้ย
ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ยครบ
ทุกคน 

สร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ส านักปลดั 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ 

ผู้พิการในต าบล 
บ้านชี 

552,800.00 ผู้ขึ้นทะเบียนพิการ
ได้รับเบี้ยครบทุกคน 

เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

ส านักปลดั 

4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
บ้านชี 

18,000 ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับเบี้ยทุกคน 

เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์

ส านักปลดั 

5 โครงการลดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาล 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาละ
ลดอุบัตเิหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

-เทศกาลปีใหม ่
-เทศกาลสงกรานต ์

2,540 จ านวน 2 ครั้ง จ านวนผู้ประสบอุบตัิเหตุ
ทางถนนลดลง 

ส านักปลดั 

6 เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน/
ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 

ฝ่ายการเมือง 939,960.00 12 เดือน เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 

7 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ (ส านักปลดั/
กองคลัง) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง 

2,111,810.00 12 เดือน ข้าราชการฯพนักงานจ้าง
มี เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและสวสัดิการที่ด ี

ส านักปลดั/ 
กองคลัง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 256๓ 

3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

8 พัฒนาเวปไซต์ของอบต.
อินเตอร์เนต็ต าบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

สัญญาณ WIFI 2,450 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 

9 สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าวัสดุให้แกส่่วนงานต่างๆ 
โครงการจดัซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าที่ เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดตุ่างๆ
เพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ ๑-๖ 

 

79,578 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ อบต. 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั/ 
กองคลัง 

10 โครงการประชุมประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของ อบต. รวมถึง
โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพ่ือ
บริการประชาชน 

ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการแกไ้ขปัญหา
เพื่อให้บริการประชาชน

ในพื้นที่ 

หมู่ที 1-6 2,450 จัดประชาคมครบ 6 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนและ
โครงการพัฒนา 

ส านักปลดั 

11 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (งาน
การศึกษา) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง 

596,310 12 เดือน ข้าราชการฯพนักงานจ้าง
มี เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและสวสัดิการที่ด ี

กองการศึกษา 

12 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (ส่วนโยธา) 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง 

397,160 12 เดือน ข้าราชการฯพนักงานจ้าง
มี เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและสวสัดิการที่ด ี

กองช่าง 

13 บ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ปรับปรุงท่ีดินและท่ีก่อสร้าง

ท่ีเป็นของ อบต.บ้านชี 

บ ารุงรักษาระบบ
ประปา อบต.บ้านชี 

49,500 สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 100 % 

ระบบประปาสามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

กองช่าง 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 256๓ 

3.1.2   ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

14 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.)ในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีตามยอดจ านวน
ประชากรตามอัตราที่
ก าหนด 

ประชาชนต าบลบา้นชี 64,674 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและสวสัดิการที่ด ี

ส านักปลดั 

15 เงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม กบข.กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

39,733.75 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและสวสัดิการที่ด ี

ส านักปลดั 

16 จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร  จ้างเหมาเครื่องถ่าย
เอกสารเพื่อใช้ ใน
ส านักงาน  จ านวน  1  
เครื่อง 

 จ านวน  12  เดือน 
เดือนละ 2,000 บาท 

3,386.75 สามารถถ่ายเอกสารใน
ส านักงานไดเ้พียงพอ
และทันเวลา 

มีเครื่องถ่ายเอกสาร
เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

ส านักปลดั 

17 จ้างเหมาบริการผู้ด าเนินการ
สถานท่ีรับทิ้งขยะมลูฝอย ของ 
อบต.บ้านชี 

จ้างเหมาเทศบาลเมืองบาง
มูลนาก  ส าหรับทิ้งขยะ
มูลฝอยของ อบต.    บ้าน
ชี 

ค่าทิ้งขยะ  
ตันละ  300  บาท 

32,485.50 มีสถานท่ีทิ้งขยะ พื้นที่ต าบลบ้านชีสะอาด
เรียบร้อย   

ส านักปลดั 

18 จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ เพื่อจ้างเหมาบริการ
คนงานประจ ารถขยะ ใน
การเก็บขยะในพื้นที่ต าบล
บ้านชี 

จ านวน  4  คน     คน
ละ 7,000  บาทต่อ
เดือน 

146,000 จ านวน  4  คน การปฏิบัติงานเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลบ้านชีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รอบเดือนตุลาคม 256๓ 

 3.1.2  ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) ต่อ  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

19 สนับสนุนค่าอาหารเสรมิ (นม) 
ในโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีแก่
เด็กนักเรยีน 

นักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในพ้ืนท่ี 

161,868 ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเป้าหมายที่
ได้รับอาหารเสรมิ(นม) 
ที่มีคุณภาพไมเ่น่าเสีย 

เด็กนักเรยีนมีโภชนาการที่
ดี 

กองการศึกษา 

20 โครงการจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ศพด .บ้านชี 

เพื่อจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน เด็กเล็ก 
ศพด .บ้านชี 

เด็กเล็ก ศพด .บ้านชี
จ านวน ๙๕ คน 

125,800 ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนเป้าหมายได้รับ
ประทานอาหารกลางวันที่
มีคุณภาพ 

เด็กนักเรยีนมีโภชนาการที่
ดี 

กองการศึกษา 

21 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียน 

เด็กเล็ก ศพด.บ้านชี  22,260 เด็กเล็ก ศพด.บ้านชี เด็กในต าบลบ้านชีมี
พัฒนาการที่ดีครบทุก
ด้าน 

กองการศึกษา 

รวม 8,061,698  
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3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายทีด่ าเนินการ
จริง (ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนตั้งแต่
ช้ันป.1-ป.6 

นักเรียน ป.1-ป.6 676,000 ร้อยละรอ้ยของ
นักเรียนได้รับ

ประทานอาหาร
กลางวนั 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา ร ร .บ้ าน เก ริ น
กฐิน 

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนวดัท้องคุ้ง 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนตั้งแต่
ช้ันป.1-ป.6 

นักเรียน ป.1-ป.6 436,000 ร้อยละรอ้ยของ
นักเรียนได้รับ

ประทานอาหาร
กลางวนั 

เด็กนักเรยีนมี
โภชนาการที่ด ี

กองการศึกษา รร.วัดท้องคุ้ง 

3 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี
แข่งเรือและของดีบ้านหมี่ 
ประจ าปี งบประมาณ 2563 

เพื่ออุดหนุนจัดงานประเพณี
แข่งเรือและของดีบ้านหมี่ 
ประจ าปี งบประมาณ 
2563 

ประชาชนท่ัวไปส่งเสริม
งานประเพณีแข่งเรือ
และของดีบ้านหมี่  

30,000 จ านวน 1 ครั้ง ประเพณีอันดี
งามไดร้ับการสืบ
ทอด 

ส านักปลดั ที่ ท า ก า ร
ปกครองอ าเภอ
บ้านหมี่ 

4. อุดหนุนโครงการปัองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 

อุดหนุนโครงการปัองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุร ี

เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ต าบล
บ้านชีและพื้นที่อ าเภอ
บ้านหมี ่

20,000 จ านวน ๑ 
ครั้ง 

ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ต าบลบ้านชี
และพื้นที่อ าเภอ
บ้านหมี่ลดลงหรือ
หมดไป 

ส านักปลดั ที่ ท า ก า ร
ปกครองอ าเภอ
บ้านหมี่ 

5 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจ าปี งบประมาณ 
2563 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดลพบุรี 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลพบุร ี

28,000 จ านวน 1 
ครั้ง 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดลพบุร ี

ส านักปลดั ที่ ท า ก า ร
ปกครองอ าเภอ
บ้านหมี่ 

6 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

หมู่ที่ 1-12 240,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ 1-12 

รวม 1,332,000  
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  เมื่อวันที่ 19 เมษายน.2563 
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชี  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีในเขตจังหวัด       10 8 8.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 2 10  

1 .6  ข้อมู ล เกี่ ย วกั บศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี 

3 3 15  

รวม 20 19 95  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
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1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชี นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 2  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 13.33 13.33  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 1 1  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 6.66 6.66  

2.5 การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น  ก ารป ระดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1  

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศั กยภาพเพื่ อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ ง) W-Weakness (จุดอ่อน ) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน 256๓     
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่
ได้ รั บ  แล ะการ เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66  

2 .9  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ด า เนิ น งา น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

1 1 6.66  

รวม 15 14 93.34  
   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้มีการ
น าเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านชีสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชี และเช่ือมโยงหลัก
ป ระ ช า รั ฐ แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ช าติ  2 0  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชีในเขตจังหวัด 
สอดค ล้ อ งและ เช่ื อม โย งกั บ สภ าพ สั งค ม 
เศ รษ ฐกิ จ  สิ่ งแ วดล้ อมของท้ อ งถิ่ น  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุท ธศาสตร์ช าติ  20  ปี  แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 8 12.31  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชีต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 6.15  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชีที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชี ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง 
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด  ค่ า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชีในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 

5 4 6.15  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 57 87.69  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี เมื่อวันที่  19 เมษายน. 2563  
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9 90.00  
   
 
2.3   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒ นา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10 
 

5 

9 
 

5 

90.00 
 

50.00 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการใน        เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  
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2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการใน
พื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

10 
 

5 

9 
 

5 

90 
 

50 

 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  

 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมนิผลแผน 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านชีในมิตติ่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชีที่มีพ้ืนท่ีตดิต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2  วิ เคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่ าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น       (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 4 40.00  

รวม 10 8 80.00  
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 2.6 โครงการพัฒนา 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นใน ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.5  เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีค วาม

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เ ช่ น  ด้ า น เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

5 4 6.67  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 8.33  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ใน เชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ี ชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้บ อ ก ป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ไดร้ับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ แ ละมี ค วาม เฉพ าะ เจ าะจง ใน การ
ด า เนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33  

รวม 60 57 95.00  
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

(ระหว่างเดือนเมษายน. พ.ศ.2561 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 
 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือน
ตุลาคม. ของปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563   
                (ระหว่างเดือนเมษายน.  2563 – กันยายน  2563) 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร ์
2561 2563 2563 2565 2565 

จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

35 4,040,000.00 34 3,985,000.00 30 3,725,000.00 30 3,725,000.00 30 3,725,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และ
ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

139 30,930,450.00 144 32,648,450.00 135 25,093,450.00 135 25,093,450.00 135 25,093,450.00 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

28 3,598,500.00 27 3,728,500.00 27 3,598,500.00 27 3,598,500.00 27 3,598,500.00 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ดีและ
บริการสู่สากล 

61 17,144,312.00 61 17,144,312.00 56 16,644,312.00 56 16,644,312.00 56 16,644,312.00 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาและระบบ
การจัดการเรยีนรู ้

7 1,621,888.00 7 1,621,888.00 7 1,621,888.00 7 1,621,888.00 7 1,621,888.00 

รวม 270 57,335,150.00 273 59,128,150.00 261 56,883,150.00 255 50,683,150.00 255 50,683,150.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม
ปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 35 1 2.86 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 9 6 6.69 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
28 8 28.57 

4 ยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาด้ านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

61 22 36.07 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 7 5 71.43 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 130 45 30.00 

รวม 270 87 32.22 
 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (27 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  270 57,335,150.00 

10.00 31.04 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 87 20,281,528.00 

3 สามารถด าเนินการได ้ 27 9,155,998 

 
 
 

 
รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(การด าเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
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รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2563 
อบต.บ้านชี  รอบเดือนตุลาคม 2563 

อบต.บ้านชี บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็น
ต์ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 

วงเงินตามสัญญา 

เบิกจ่าย 

การ
ด าเนินกา

ร 

การ
ด าเนินการ (บาท) 

 
(วัน) (บาท) 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการแก้ไขปญัหา
ผักตบชวาในแหล่งน้ าปิดและ
แหล่งน้ าเชื่อมโยงในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านชี 

100 1 6/2563 3 3,600.00 3,600.00 

    2 20/2563 5 11,640.00 11,640.00 
        19,680.00 19,680.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 100 1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตุลาคม. 2563 1 451,500.00 451,500.00 
    2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 2561 1 450,000.00 450,000.00 
    3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ธันวาคม 2561 1 449,400.00 449,400.00 
    4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มกราคม 2563 1 449,352.00 449,352.00 
    5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กุมภาพันธ์ 2563 1 445,400.00 445,400.00 
    6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กันยายน 2563 1 447,600.00 447,600.00 
3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
หรือ ทุพพลภาพ 100 1 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตุลาคม. 2563 1 88,000.00 88,000.00 
    2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ พฤศจิกายน 2561 1 90,400.00 90,400.00 
    3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ธันวาคม 2561 1 91,200.00 91,200.00 
    4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ มกราคม 2563 1 95,200.00 95,200.00 
    5 เบี้ยยังชีพผู้พิการ กุมภาพันธ์ 2563 1 94,400.00 94,400.00 
    6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ กันยายน 2563 1 93,600.00 93,600.00 
4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

100 1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตุลาคม. 2563 1 3,000.00 3,000.00 

    
2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ พฤศจิกายน 
2561 1 3,000.00 3,000.00 

    3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ธันวาคม 2561 1 3,000.00 3,000.00 
    4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ธันวาคม 2561 1 3,000.00 3,000.00 

    
5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กุมภาพันธ์ 
2563 1 3,000.00 3,000.00 

    6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1 3,000.00 3,000.00 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน 256๓     
 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
วงเงินตามสัญญา 

เบิกจ่าย 
การ

ด าเนินการ 
การ

ด าเนินการ 
(บาท) 

  (วัน) (บาท)   
5. โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 100 1 22/2563 2 2,000.00 2,000.00 

  2 23/2563 2 540.00 540.00 
6. เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

100 1 หมู่ 1 241 20,000.00 20,000.00 
  2 หมู่ 2 241 20,000.00 20,000.00 
  3 หมู่ 3 241 20,000.00 20,000.00 

    4 หมู่ 4 241 20,000.00 20,000.00 
    5 หมู่ 5 241 20,000.00 20,000.00 
    6 หมู่ 6 241 20,000.00 20,000.00 
        3,386,592.00 3,386,592.00 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบริการสู่สากล 
7. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนวดับ้านชี 

100 1 ครั้งท่ี 1 1 238,000.00 238,000.00 

   2 ครั้งท่ี 2 1 237,000.00 237,000.00 
8. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั 
โรงเรียนบ้านบึงประดู ่

100 1 ครั้งท่ี 1 1 50,000.00 50,000.00 

    2 ครั้งท่ี 2 1 64,000.00 64,000.00 
9. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั 
โรงเรียนวดัทับปร ู

100 1 ครั้งท่ี 1 1 64,000.00 64,000.00 

    2 ครั้งท่ี 2 1 49,000.00 49,000.00 
10. อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งเรือและของดีบ้านหมี่ 
ประจ าปี งบประมาณ 2563 
 

100 1 21/2563 1 10,000.00 10,000.00 

11. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง 

100 1 เมษายน. 2563 31 156,660.00 156,660.00 

    2 พฤศจิกายน 2561 30 156,660.00 156,660.00 
    3 ธันวาคม 2561 29 156,660.00 156,660.00 
    4 มกราคม 2563 28 156,660.00 156,660.00 
    5 กุมภาพนัธ์ 2563 28 156,660.00 156,660.00 
    6 กันยายน 2563 31 156,660.00 156,660.00 
12. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (ส านักปลดั/กองคลัง) 

100 1 เมษายน. 2563 31 343,635.00 343,635.00 

    2 พฤศจิกายน 2561 30 353,635.00 353,635.00 
    3 ธันวาคม 2561 29 353,635.00 353,635.00 
    4 มกราคม 2563 29 353,635.00 353,635.00 
    5 กุมพาพนัธ์ 2563 28 353,635.00 353,635.00 
    6 กันยายน 2563 31 353,635.00 353,635.00 
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                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน 256๓     
 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
วงเงินตามสัญญา 

เบิกจ่าย 
การ

ด าเนินการ 
การ

ด าเนินการ 
(บาท) 

  (วัน) (บาท)   
13. พัฒนาเวปไซต์ของอบต.
อินเตอร์เนต็ต าบล ฯลฯ 

100 1 35/2563 365 2,450.00 2,450.00 

14. สนับสนุนการบริหารงานด้าน
ค่าวัสดุให้แกส่่วนงานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดตุ่างๆตามอ านาจหนา้ที่ 
เพื่อใช้ในส านักงานและบริการ
สาธารณะ  

100 1 11/2563 5 1,170.00 1,170.00 

  2 12/2563 2 13,163.00 13,163.00 
  3 13/2563 2 23,240.00 23,240.00 
  4 14/2563 2 19,784.00 19,784.00 
  5 15/2563 2 5,600.00 5,600.00 

    6 19/2563 7 11,000.00 11,000.00 
    7 21/2563 5 3,400.00 3,400.00 
    8 22/2563 5 2,221.00 2,221.00 
15. โครงการประชุมประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของ อบต. รวมถึง
โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพ่ือบริการ
ประชาชน 

100 1 26/2563 2 450.00 450.00 

16. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (งานการศึกษา) 

100 1 เมษายน. 2563 31 99,385.00 99,385.00 
  2 พฤศจิกายน 2561 30 99,385.00 99,385.00 

    3 ธันวาคม 2561 29 99,385.00 99,385.00 
    4 มกราคม 2563 28 99,385.00 99,385.00 
    5 กุมพาพนัธ์ 2563 28 99,385.00 99,385.00 
    6 กันยายน 2563 31 99,385.00 99,385.00 
17. เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ (ส่วนโยธา) 

100 1 เมษายน. 2563 31 64,660.00 64,660.00 

    2 พฤศจิกายน 2561 30 66,500.00 66,500.00 
    3 ธันวาคม 2561 29 66,500.00 66,500.00 
    4 มกราคม 2563 28 66,500.00 66,500.00 
    5 กุมพาพนัธ์ 2563 28 66,500.00 66,500.00 
    6 กันยายน 2563 30 66,500.00 66,500.00 
18. บ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

100 1 30/2563 15 49,500.00 49,500.00 

19. เงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพ (สปสช.) 

100 1 ) 1 64,674.00 64,674.00 
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ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
วงเงินตามสัญญา 

เบิกจ่าย 
การ

ด าเนินการ 
การ

ด าเนินการ 
(บาท) 

  (วัน) (บาท)   
20. อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านชี ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์บ้านชี
เกมส ์

100 1 1 100,000.00 100,000.00 

21. เงินสบทบกองทุนประกันสังคม 
กบข.กบท. 

100 1 เมษายน. 2563 1 7,165.00 7,165.00 

    2 พฤศจิกายน 2561 1 7,757.00 7,757.00 
    3 มกราคม 2563 1 7,757.00 7,757.00 
    4 กุมภาพนัธ์ 2563 1 7,757.00 7,757.00 
    5 ธันวาคม 2561 1 7,757.00 7,757.00 
22. จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 100 1 7/2563 29 1,540.75 1,540.75 
    2 10/2563 30 997 997 
    3 15/2563 29 523 523 
    4 19/2563 31 521 521 
    5 26/2563 28 1,345.75 1,345.75 
23. จ้างเหมาบริการผู้ด าเนินการ
สถานท่ีรับทิ้งขยะมลูฝอย ของ อบต.
บ้านชี 

100 1 ค่าก าจัดขยะมูล
ฝอย เมษายน. -
ธันวาคม 2561 

90 32,485.50 32,485.50 

24. จ้างเหมาคนงานประจ ารถขยะ 5 1 1/2563 365 84,000.00 20,000.00 
    2 2/2563 365 84,000.00 42000 
    3 3/2563 365 84,000.00 42000 
    4 4/2563 365 84,000.00 42000 
        5,465,498.00 5,275,498.00 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ 
25. สนับสนุนคา่อาหารเสริม (นม) 
ในโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ในพื้นที่ 

100 1 1/2563 30 58,193.52 58,193.52 
  2 2/2563 29 50,508.08 50,508.08 
  3 3/2563 29 53,166.40 53,166.40 

26. โครงการจา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ศพด .บ้านชี 

100 1 6/2563 30 19,000.00 19,000.00 
  2 11/2563 30 22,000.00 22,000.00 

    3 14/2563 29 20,140.00 20,140.00 
    4 20/2563 28 21,200.00 21,200.00 
    5 27/2563 28 21,200.00 21,200.00 
    6 33/2563 31 22,260.00 22,260.00 
27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน 

100 1 60/2563 1 85,000.00 85,000.00 

        372,668.00 372,668.00 
รวม 9,155,998.00 9,029,998.00 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1.1.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
♦♦กลยุทธ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และพัฒนาระบบประปา 
♦♦กลยุทธ์การพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
♦♦กลยุทธ์การพัฒนาการขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุง รักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

1.1.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ  
♦♦กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและองค์กรต่างๆในชุมชน 
♦♦กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
♦♦กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร การผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 

1.1.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม และดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

1.1.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    ♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาทั้งใน

ระบบ และนอกระบบให้มีคุณภาพ 
♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมงานรัฐพิธี อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมนันทนาการและกีฬา 
 

1.1.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ 
♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม ให้มีความ

เข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1.1.6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
    ♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
     ♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

     ♦♦ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

        1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน. 2563 ถึง 31 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี   
ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  27  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 270 โครงการ ซึ่งเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563  
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านชีจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติในช่วงเดือนเมษายน. 2563- กันยายน 2563 ได้ การด าเนินการจะสามารถท าได้ช่วงเดือน
เมษายน – เดือนกันยายน 2563 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   
 


