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   ส่วนที่ 1 

  บทน ำ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตาม (Monitoring)และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างม ี
จุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแบบแผน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ 
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี 
ปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ 
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามถดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรและผู้มีส่วนได้
เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่ าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
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ติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงงาน หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินแผนงาน
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
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2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ 

ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
          3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการต่อไป 
3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 

ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

    1.) การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม 
ยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการ
ให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.) วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน 
จากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3.) ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ 
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ 
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ 
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เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงาน 
ตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

6.) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล 
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

7.) การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี  
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้
มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3.3 กำรรำยงำนผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 

 
        

  ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ 
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observetion) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพ
พ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time and Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

คณะกรรมการ 

ติดตามและ 

ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผล 

สภาท้องถิ่น 
เสนอ 

  ภายในเดือนธันวาคม 
และ 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ  ให้ประชาชนทราบ  



6 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน 

   ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 
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  2) การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

   3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Test and Measurements) วิธีนี้จะท าการทดสอบและวัดผล
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview)ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
   1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
   2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยทีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
   3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น
จริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่าง ๆ 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและการรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
   7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ส่วนที่  2 

กำรติดตำมและประเมินผล 

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

การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมเติม   

 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลปีงบประมำณ  2564 

1.1  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  

      กลยุทธ์ 
1.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  
2.  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม  
3.  อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ  
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม   
     กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  
3.  สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน   
4.  สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ  
5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  การพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
7.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
     กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ  
2.  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ   
3.  การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
     กลยุทธ์ 
1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และอุปโภค 
2.  ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคมและการจราจร   
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
     กลยุทธ์ 
1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  การจัดการผังเมือง  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

  1.2  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ.บ ำเหน็จณรงค์  
        จ. ชัยภูมิ 

ประเด็นกำรประเมิน มี 

กำรด ำเนินงำน 

ไม่มี 

กำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณายุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์   

 

กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  2564 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ.บ ำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

ตำรำงท่ี 1  ตำรำงแสดงจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565 ) และท่ีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 -5  

ยุทธศำสตร ์ โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

 

รวมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวน
งบประมำณ 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวน
งบประมำณ 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวน
งบประมำณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

2 40,000 - - 2 40,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

56 42,177,420 6 837,000 62 43,014,420 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

8 1,430,000 6 2,290,000 14 3,720,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

41 9,190,400 36 40,732,000 77 49,922,400 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 210,000 - - 10 210,000 

รวม 117 39,168,400 48 51,359,000 165 90,527,400 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนโครงกำรที่ตั้งงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำรที่มีกำรตั้ง
งบประมำณหรือจ่ำยขำด

เงินสะสม 

ประมำณกำรงบประมำณ/จ่ำยขำด
เงินสะสม/หรือเงินอ่ืนๆ 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 2.33 40,000 0.11 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 45 52.33 29,956,730 84.23 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

11 12.79 1,698,600 4.78 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

21 24.42 3,760,200 10.57 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 8.14 110,000 0.31 

รวม 86 100 35,565,530 100 

 

ตำรำงท่ี  3  ตำรำงแสดงจ ำนวน โครงกำรและงบประมำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เฉพำะปี 2564 และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์ โครงกำรตำมแผนพัฒนำ โครงกำรด ำเนนิกำรจริง 

 จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2 40,000 1 20,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 62 43,014,420 23 31,129,453.62 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำรตำมแผนพัฒนำ โครงกำรด ำเนนิกำรจริง 

 จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

14 3,720,000 8 1,596,250 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

77 49,922,400 37 13,437,500 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 210,000 1 7,575 

รวม 165 90,527,400 70 46,226,778.62 

สรุป 
       โครงการที่ได้ด าเนินการ   70   โครงการ 
   โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2564 165 โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ      70x100 = 42.42 % 
           165 
 

โครงกำรที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.  2564  แบ่งตำมยุทธศำสตร์ 
ล ำดับที่ 

 
โครงกำร ปี 2564 

งบประมำณที่อนุมัติ งบประมำณที่เบิกจ่ำย  
ยุทธศำสตร์ที่  1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  

1 เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000 
รวม  1  โครงกำร 20,000 20,000 

ยุทธศำสตร์ที่  2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม  
1 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลบ้านเพชร 100,000 100,000 
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16,100,000 16,254,400 
3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 6,050,000 5,347,000 
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 85,000 
5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (ผ.05 
ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ) 

200,000 200,000 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ล ำดับที่ 
 

โครงกำร ปี 2564 
งบประมำณที่อนุมัติ งบประมำณที่เบิกจ่ำย  

ยุทธศำสตร์ที่  2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม (ต่อ) 
6 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
50,000 12,925 

7 คุมก าเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่าง
ถาวร 

15,000 14,500 

8 โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

20,000 3,000 

9 โครงการศูนย์พักคอย (Community 
Isolation:CI) องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเพชร 

530,000 152,444 

10 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในอาคาร 

72,000 56,250 

11 นักเรียน/ นักศึกษาท างานในระหว่างปิด
ภาคเรียน 

30,000 18,980 

12 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล ยาเสพติด 20,000 5,788 
13 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
10,000 9,290 

14 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

10,000 9,444 

15 ร าบวงสรวงงานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 

30,000 10,000 

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 904,410 869,560 
17 สัตว์ปลอดโรคคนปลอด ภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

15,000 14,905 

18 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 25,000 20,000 
19 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

460,000 42,140 

20 อาหารเสริม (นม) 948,520 859,072.62 
21 จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 100,000                  98,755 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ล ำดับที่ 
 

โครงกำร ปี 2564 
งบประมำณที่อนุมัติ งบประมำณที่เบิกจ่ำย  

ยุทธศำสตร์ที่  2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม (ต่อ) 
22 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ อบต.บ้าน
เพชร (ผ.05 ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วน
ราชการ) 

1,608,000 1,486,000 

23 ติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

5,550,000 5,550,000 

รวม  23  โครงกำร 32,545,930 31,129,453.62 
ยุทธศำสตร์ที่  3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

1 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

410,000 253,900 

2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี 

5,000 1,350 

3 ก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับรถจักรยานยนต์ 500,000 163,000 
4 ต่อเติมหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.บ้านเพชร 
450,000 204,000 

5 ปรับปรุงห้องส านักงานของอาคาร
ส านักงาน ชั้น 1 

490,000 482,000 

6 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าอาคารโดม
อเนกประสงค์ 

500,000 343,000 

7 โครงการปรับปรุงอาคารโดมอเนกประสงค์ 200,000 119,000 

8 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

30,000 30,000 

รวม  8  โครงกำร 2,585,000 1,596,250 
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ล ำดับที่ 
 

โครงกำร ปี 2564 
งบประมำณที่อนุมัติ งบประมำณที่เบิกจ่ำย  

ยุทศำสตร์ที่  4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1 ก่อสร้างศาลาที่พักและติดตั้งแนวรั้วริม

สระน้ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
500,000 228,000 

2 ต่อเติมอาคารห้องน้ า ห้องครัว ลานตาก 
หมู่ที่ 5 

348,000 301,000 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังขนส่ง หมู่ที่ 
10 

231,900 231,000 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางศรีไพร 
ค าชมพู หมู่ที่ 14 

252,000 242,000 

5 ก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานถึงคอก
แพะ หมู่ที่ 21 

239,000 236,000 

6 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคอกหมู (ช่วงที่ 3) 
หมู่ที่ 6 

128,000 126,000 

7 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาช่วง หมู่ที่ 18 80,000 63,000 
8 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเจริญ 

และซอยบ้านนายสิทธิ์ หมู่ที่ 15 
143,000 88,000 

9 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 
2 

800,000 2,310,000 

10 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านรอบ
นอก ซอยหนอง ขโมง หมู่ที่ 4 

286,000 285,000 

11 ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเสือบอง 
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 

330,000 233,000 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๙๒-๐๐๖ (ถนนถ่าย
โอน) สายธนชัย 

2,033,000 1,780,000 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านซอยผู้ใหญ่หล่อ หมู่ที่ 17 

76,000 68,000 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนสายจอมทอง
(กลางหมู่บ้าน) จากบ้านนายสง่า หมั่นมา 
ถึงบ้านนายตุ๊ บินขุนทด หมู่ที่ 20 

760,000 302,000 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อ คสล. 
สายเลียบถนนค าปิง-ด่านขุนทด (ระยะที่ 
2) หมู่ที่ 23 

408,000 369,000 
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ล ำดับที่ 
 

โครงกำร ปี 2564 
งบประมำณที่อนุมัติ งบประมำณที่เบิกจ่ำย  

ยุทศำสตร์ที่  4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ต่อ) 
16 ขยายเขตถนน คสล. สายรอบนอก (ถนน

ใหม่ด้านทิศตะวัน ออกของหมู่บ้าน) หมู่ที่ 
12 

150,000 148,000 

17 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
คลองเสือบอง หมู่ที่ 1 

193,000 170,000 

18 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายท่า
ทะลูด หมู่ที่ 18 

265,000 230,000 

19 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายทุ่ง
พิมาน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 

88,000 74,000 

20 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายป่า
ช้าป่าตาล หมู่ที่ 15 

352,000 309,000 

21 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
รอบสระหนองบัวชะโลง หมู่ที่ 19 

485,000 418,000 

22 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
รอบสระหนองแหว่-หนองแวง หมู่ที่ 
14,20 

466,000 419,000 

23 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
เลียบห้วยทองค าพิง หมู่ที่ 6 

265,000 155,500 

24 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
หนองตาใจ หมู่ที่ 14 

488,000 427,000 

25 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
หนองบัวชะโลงสายบน หมู่ที่ 19 

410,000 350,000 

26 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
หนองบัวชะโลงสายล่าง หมู่ที่ 19 

484,000 419,000 

27 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
หนองปลาไหล หมู่ที่ 23 

88,000 74,000 

28 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสาย
หนองแห้ว หมู่ที่ 15 

389,000 341,000 

29 ซ่อมแซมถนนและลงหินคลุกเลียบคลอง
สอยดาว หมู่ที่ 22 

160,000 156,000 

30 ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ าซอยหน้า
วัดศาลาทรงฝั่งบ้านแม่แหวน ถึงบ้าน
พ่อจรัญ หมู่ที่ 19 

320,000                 278,000 
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ล ำดับที่ 
 

โครงกำร ปี 2564 
งบประมำณที่อนุมัติ งบประมำณที่เบิกจ่ำย  

ยุทศำสตร์ที่  4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (ต่อ) 
31 ซ่อมแซมลงรังสายตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 

13 
350,000 230,000 

32 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-013 
(ถนนท้องถิ่น) สายแยกสุรนารายณ์-วัด
ศาลาทรง หมู่ที่ 3 

1,600,000 1,440,000 

33 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 20 

100,000                  45,000 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ถนนสาย
นานายพงษ์ - ฝายดอนหม้อแกง หมู่ที่ 11 

2,290,000                  67,000 

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง
โรงเรียนดอนทะยิง - อบต.บ้านเพชร หมู่ที่ 
9 โดยวิธีลงหินคลุก 

265,100                 205,000 

36 วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักด้าน
ทิศเหนือ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 

291,000                 290,000 

37 เสริมผิวจราจรถนนหินคลุกสายหนอง
แหน-สายตะกอแยก หมู่ที่ 16 

380,000                 330,000 

รวม 37  โครงกำร 16,455,000 13,473,500 
ยุทศำสตร์ที่  5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

1 รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ 
(คัดแยกขยะ) 

30,000                    7,575 

    
รวม  1  โครงกำร 30,000 7,575 

รวมทั้งสิ้น  70  โครงกำร 51,635,930 46,226,778.62 
 
 
 
 
2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

    2.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
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  2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  3) ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      2.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
  5) โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 
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   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1) ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   (1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   (2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน 
   (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรภายเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเพชรเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเพชร 
  3) ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรมาปฏิบัติงาน 
  4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่าน 
  5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  

2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1) การทดสอบและการวัด (tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3) การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเพชร มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวต าบลบ้านเพชร หรือตัวบุคคล มี
กิจกรรมร่วมกัน 
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
  4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านเพชร คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
  6) แบบสอบความเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินทั้งในภาพรวมและแยกตามแต่
ละยุทธศาสตร์ 

 
2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

2.5.1 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   (4) วิสัยทัศน์ (5) 
   (5) กลยุทธ์ (5) 
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   (8) แผนงาน (5) 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

2.5.2 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ส่วนที่  3 
 

ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล  

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

รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพของแผน 
แนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. 2561 -2565)  

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศำสตร์ 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 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

 

 

 

3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

 

 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 
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(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2.5 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

 

(3) 3 
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3. ยุทธศาสตร ์

3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

3.4 วิสัยทัศน ์

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

 

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(10) 

 

9 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10) 9 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 10 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

 

(5) 5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 4 
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3.8 แผนงาน 

 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
ละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน 
แผนพัฒนำต ำบล และแผนพัฒนำอ ำเภอ (ตาม นส. กรมส่งเสริมฯ 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว 2594 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562) 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 95.50 

 

หมำยเหตุ:  
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ  ที่

เกี่ยวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10 9 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้

 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 9.5 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 10 

5.โครงการพัฒนา  

5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5) 5 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกดิ
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลดุพ้นกับดักรายไดป้านกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

(5) 5 

5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

 

 

 

 

 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑ ์ไปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 
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ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 5 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์ 

(5) 5 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 5 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 96.5 
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
 แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้จะเน้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 3.1 การออกแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 
  (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  (2) การสอบถามความพึงพอใจในภาพรวม 
  (3) การสอบถามความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ (มี 5 ยุทธศาสตร์) 
 3.2 ขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน (ทั้ง 23 
หมู่บ้าน) 
  (1) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
  (2) อสม. อพม. ต าบลบ้านเพชร 
 3.3 น าข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน โดยจะมี
รายละเอียดในการน าเสนอดังต่อไปนี้ 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=42 คน  หญิง=58 คน 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี= 4 คน 20 – 30 ป=ี15  คน 
  31 – 40 ป=ี20  คน 41 – 50 ป=ี40  คน 
  51 – ๖0 ป=ี 19 คน มากกว่า 60 ปี =2  คน 
3. การศึกษา ประถมศึกษา=73   คน มัธยมศึกษา = 26  คน อนุปริญญา= 1 คน 

   ปริญญาตรี=0 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 
4. อาชีพหลัก รับราชการ=0  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=0 คน   

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=15  คน รับจ้าง=15  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=10 คน เกษตรกร= 60 คน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 
คะแนน 

พอใจ 
4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-3

คะแนน 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 56 42 2 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 45 53 2 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 47 51 2 
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4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

45 53 2 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 49 45 6 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 50 44 6 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

52 43 5 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 53 43 4 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 55 44 1 

ภำพรวม% 50.22 46.44 3.33 
 
ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
ชาย ๔2 คน เพศหญิง 58 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 4๑-5๐ ปี การศึกษาจะเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปฐมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในภาพรวมพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจมากเฉลี่ย 50.22 % 

 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=42 คน  หญิง=58 คน 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี= 10 คน 20 – 30 ป=ี12  คน 
  31 – 40 ป=ี24  คน 41 – 50 ป=ี20  คน 
  51 – ๖0 ป=ี 30 คน มากกว่า 60 ปี =4  คน 
3. การศึกษา ประถมศึกษา=70   คน มัธยมศึกษา = 25  คน อนุปริญญา= 3 คน 

   ปริญญาตรี=2 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 
4. อาชีพหลัก รับราชการ=0  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=0 คน   

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=7  คน รับจ้าง=20  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=5 คน เกษตรกร= 68 คน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 
คะแนน 

พอใจ 
4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-3

คะแนน 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 45 53 2 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 44 56 0 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 43 57 0 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

46 53 1 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 45 55 0 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 46 54 0 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

38 62 0 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 49 51 0 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 46 53 1 

ภาพรวม% 44.67 54.89 0.44 
 
ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง 42 คน เพศชาย 58 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 5๑-6๐ ปี ระดับการศึกษาจะเป็นผู้ที่
จบการศึกษาระดับปฐมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบว่าประชาชน
มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๕4.89 % 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=42 คน  หญิง=58 คน 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี= 7 คน 20 – 30 ป=ี20  คน 
  31 – 40 ป=ี9  คน 41 – 50 ป=ี29  คน 
  51 – ๖0 ป=ี 30 คน มากกว่า 60 ปี =5  คน 
3. การศึกษา ประถมศึกษา=37   คน มัธยมศึกษา = 55  คน อนุปริญญา= 0 คน 

   ปริญญาตรี=8 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 
4. อาชีพหลัก รับราชการ=6  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=5 คน   

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=9  คน รับจ้าง=17  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=10 คน เกษตรกร= 52 คน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)=1  คน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 คะแนน 

พอใจ 
4-7 

คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-3คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 35 58 7 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 27 62 11 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

27 61 12 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

30 53 17 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 31 56 13 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 33 52 15 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

33 54 13 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 32 50 18 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 33 48 19 

ภาพรวม (%) 31.22 54.89 13.89 
 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมจากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 42 คน เพศหญิง 58 คน โดยส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-6๐ ปี การศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจะประกอบอาชีพ
เกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๕4.89 % 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย= 42 คน  หญิง= 58 คน 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี= 0 คน 20 – 30 ป=ี9  คน 
  31 – 40 ป=ี5  คน 41 – 50 ป=ี20  คน 
  51 – ๖0 ป=ี 41 คน มากกว่า 60 ปี =25  คน 
3. การศึกษา ประถมศึกษา=50   คน มัธยมศึกษา = 38  คน อนุปริญญา= 7 คน 

   ปริญญาตรี=5 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 
4. อาชีพหลัก รับราชการ=0  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=0 คน   

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=9  คน รับจ้าง=15  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=15 คน เกษตรกร= 61 คน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 
คะแนน 

พอใจ 
4-7 

คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-3คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 34 62 4 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 32 60 8 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 32 61 7 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

29 65 6 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 25 73 2 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30 70 0 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

28 72 0 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 27 73 0 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 30 70 0 

ภาพรวม% 29.67 67.33 3.00 
 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านเพชรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จากตารางผลปรากฏว่า มี
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 42 คน เพศหญิง 58 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 5๑-6๐ ปี 
ระดับการศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 67.33 %  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=42 คน  หญิง=58 คน 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี=10 คน 20 – 30 ป=ี22  คน 
  31 – 40 ป=ี12  คน 41 – 50 ป=ี20  คน 
  51 – ๖0 ป=ี24 คน มากกว่า 60 ปี =12  คน 
3. การศึกษา ประถมศึกษา=52   คน มัธยมศึกษา =40  คน อนุปริญญา=3 คน 

   ปริญญาตรี=5 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 
4. อาชีพหลัก รับราชการ=3  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=8 คน   

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=7  คน รับจ้าง=10  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=15 คน เกษตรกร= 57 คน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจมาก 
8-10 
คะแนน 

พอใจ 
4-7 คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-3

คะแนน 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 38 62 0 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 35 65 0 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 39 61 0 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

42 58 0 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 35 65 0 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 43 57 0 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

32 68 0 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 30 70 0 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 31 69 0 

ภาพรวม% 36.11 63.89 0.00 
 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านเพชรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จากตารางผลปรากฏว่า มีผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย 42 คน เพศหญิง 58 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี ระดับ
การศึกษาจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษาและจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 63.89 % 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  ชาย=42 คน  หญิง=58 คน 
2. อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี=3 คน 20 – 30 ป=ี17  คน 
  31 – 40 ป=ี5  คน 41 – 50 ป=ี17  คน 
  51 – ๖0 ป=ี35 คน มากกว่า 60 ปี =23  คน 
3. การศึกษา ประถมศึกษา=50   คน มัธยมศึกษา =44  คน อนุปริญญา=0 คน 

   ปริญญาตรี=6 คน สูงกว่าปริญญาตรี=0 คน  อ่ืนๆ= 0 คน 
4. อาชีพหลัก รับราชการ=5  คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ=4 คน   

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว=10  คน รับจ้าง=10  คน 
นักเรียน/นักศึกษา=3 คน เกษตรกร=72 คน 

   อ่ืนๆ (ระบุ)=0  คน 
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น พอใจ
มาก 
8-10 
คะแนน 

พอใจ 
4-7 

คะแนน 

ไม่พอใจ 
1-3

คะแนน 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 45 52 3 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 42 58 0 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 46 50 4 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 45 55 0 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 47 52 1 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 49 51 0 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

42 58 0 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 43 56 1 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 41 59 0 

ภาพรวม% 44.44 54.56 1.00 
 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านเพชรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากตารางผล
ปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 42 คน เพศหญิง 58 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 
51-60 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษาและจะประกอบอาชีพเกษตรกร
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 54.56 % 
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ส่วนที่ ๔ 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

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

1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

 ในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยปี พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้มีการน าโครงการพัฒนาทั้งจากแผนพัฒนาในฉบับแรกและในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมข้ึน ทั้งนี้ก็เนื่องจากปัญหาและความต้องการ
มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากพิจารณา
ถึงโครงการที่มีการเพ่ิมเติมไว้แล้วนั้นก็จะพบว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ ถึงอย่างไรก็
ดีจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ก็ยังมีโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ
อยู่หลายโครงการพอสมควร ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่หลายปัจจัย เช่น ด้าน
งบประมาณที่จ าเป็นต้องอาศัยเงินอุดหนุน หรือเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้และเกิดการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นต้น  

 ดังนั้น ในการมองถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวจ าเป็นต้องมีการวางแผนให้มีความรอบคอบเพ่ือ
ความมัน่คง ยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งการการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก 
ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ การมีข้อมูลส าคัญๆอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นฐานในการจัดท าข้อมูล การ
ด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้มีความ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การจัดท าบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด 

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 (1) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณี การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไข ควร
พิจารณาค านึงถึงโครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ก่อนแล้วว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 
 (2) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการไดท้ันในปีงบประมาณนั้น   

(4) ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ควรพิจารณาด าเนินงานให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ของแผนการด าเนินงานประจ าปีตามที่ได้มีการประกาศใช้ 
  



41 
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
 




