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ส่วนท่ี  1 
 

บทนํา 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 

2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน้าท่ีต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมี
อํานาจหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินงานได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
และสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
2)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซํ้าซ้อน และ  
5)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ดําเนินงานด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุง 
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การดําเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริงแล้วข้ึนอยู่กับความจําเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จําเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธี
ติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งท่ีจําเป็นสําหรับ
การดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งท่ีจะบ่งชี้ว่า
แผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่าง ๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน  เพราะว่าการดําเนินการใด ๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดทําเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ีงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  จึงต้องการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 
2561 ถึง  กันยายน พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะต้องดําเนินการ   
  (1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
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ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึง กันยายน 2562 ข้ึน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเป็นการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางท่ีถูกกําหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  
นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถ่ินได้
ดําเนินการตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ี
ของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
นําเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิ บั ติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีกํากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 

 

เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการนําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า 

หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณขอต้ัง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

2. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ข้อ 4  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้เงิน
อุดหนุน 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ี
จะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้นําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 25 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีกําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ทําให้ทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องต้ังรับให้ม่ันรอโอกาสท่ี
จะดําเนินการและต้ังม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดําเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ต้ังรับให้ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเม่ือมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน  เป้นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
9)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 

 

ข้ันตอนท่ี 1   
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข้อ 28 ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ข้ันตอนท่ี 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

ข้ันตอนท่ี 3    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
ข้อ 29 (2)   

  ข้ันตอนท่ี 4    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้ อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ งภ ายใน เดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 (3)    

 

ข้ันตอนท่ี 5    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14 (5)   

4. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

   
     
 6.1 แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล 

สิ่งท่ีจะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาแบบรายงานและเครื่องมือท่ีใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี้   

แบบท่ี  1  แบบช่วยการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตนเอง 
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะทําการประเมินและ
รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแบบติดตามตนเอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการ
ดําเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน  

แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ และมี
กําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  

 

 

1)  ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระทําให้เสร็จ  ซ่ึงจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

6.  แบบรายงานและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

5. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
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5)  ทําให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6)  ทําให้ทราบว่าแผนงานท่ีนําไปปฏิบติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เม่ือได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต่างๆ)      

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทํา
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วน
โครงการท่ีไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   
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ส่วนท่ี 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 

2.1 วิสัยทัศน์  
“ โครงสร้างพ้ืนฐานก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ห่วงใยคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 2.2 พันธกิจ (Mission) 
 1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสะดวกและมีความปลอดภัย 
 2.  ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้ม่ันคงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนการศึกษา ศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 4.  ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนจัดระเบียบทางสังคม 
 6.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ินและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 
 2.3. จุดมุ่งหมาย (Goals) 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสะดวกปลอดภัย 
 2.  ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 
 3.  ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม 
 4.  มีการพัฒนาท่ียั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.  องค์กรและประชาชนมีความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในตําบล 
 6.  ประชาชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆและได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
อย่างท่ัวถึง 

 
2.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพานทางเท้าท่อระบายน้ําและรางระบายน้ํา 
2. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
3. การขยายเขตซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. ด้านแหล่งท่องเท่ียว 
 

2. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่เด็กสตรี คนชรา คนพิการผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
4.การพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค 
5.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐานและครบวงจร 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
2.สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและการออกกําลังกายของประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1.สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารงาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
3. การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน  ดําเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  
อําเภอ  เนื่องจากในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรนั้นมีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต  
อปท.ข้างเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิด
ในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้  

1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1.1  โอกาส (O : Opportunity) 
(1)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนท่ี  เช่น  อําเภอ  เกษตรอําเภอ  ปศุสัตว์อําเภอ โรงพยาบาล  

สาธารณสุขอําเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนท่ี 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  จํานวน  ๑  แห่ง  

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล   
  (6)  มีศูนย์ดํารงธรรมระดับอําเภอ  ระดับท้องถ่ิน   
 

1.2  อุปสรรค (T : Threat) 
 (1)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ทําให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (2)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การทําบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี  

สํานักงานท่ีดิน 
(3)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลกับเทศบาลตําบล 

และเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทางหลวงชนบท  เช่น คลองส่งน้ํา  ถนน  ยังไม่สามารถ
ดําเนินการได้เป็นต้น 

(4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง  มี
งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน้าท่ีต่างๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของ อบต.ตาม
กฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(5)  เนื่องจาก อบต.เป็นเส้นทางถนนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทําให้มีการจารจรบางเส้นมีรถผ่าน
ไปมาเป็นจํานวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ     
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2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง

หรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดําเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

2.1  จุดแข็ง (S : Strength) 
(1)  ประชาชน  ผู้นําชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถ่ินของตนเอง 
(2)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
(3)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
(4)  มีแหล่งเก็บน้ําไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม  ท้ัง  5  หมู่บ้าน  
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย

และสวนยาง เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.กับส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
(8)  ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(10)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําให้มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคตลอดท้ังปี  
(11)  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(12)  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จํานวน ๑  แห่ง 
(13)  มีวัด   7  แห่ง   สํานักสงฆ์   1  แห่ง 
(14)  หมู่บ้านในเขต อบต.มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร 
(15)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ 
(14)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(1)  คนในวัยทํางาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและต่างประเทศ 
(2)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทําให้ขาด

รายได้ 
(3)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(4)  อบต.เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องนํามาจากแหล่งอ่ืน

หรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ํามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
 (5)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากไม่มี

แหล่งต้นน้ําท่ีเพียงพอ 
(6)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(7)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนท่ี  
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(8)  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด 

(9)  ไม่มีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยอบต. 
(10)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ     
(11)  ท่ีดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จํานวนมาก  
(12)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  

 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบกํากับการจัดทําแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมิน
ความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  แบบท่ี3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น 

การประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด โดยการค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจ ดังนี้ 

   การกําหนดมาตรวัดระดับความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจและกําหนดค่า

คะแนนระดับความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ         ค่าคะแนน 

  น้อยที่สุด       1 

  น้อย        2 

  ปานกลาง       3 

  มาก        4 

  มากที่สุด       5 

  เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)เขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน

เพชร ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 ได้กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยไว้

ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย       ความหมาย 

 ๑.๐๐ – ๑.๘๐       น้อยที่สุด 

 ๑.๘๑ – ๒.๖๐       น้อย 

 ๒.๖๑ – ๓.๔๐       ปานกลาง 
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 ๓.๔๑ – ๔.๒๐       มาก 

๔.๒๑ – ๕.๐๐       มากที่สุด 

 
   
  แบบท่ี 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้ กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมีดังนี้ 

แบบท่ี2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
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แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คําช้ีแจง:เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง 
หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม่มีการ

ดําเนินงาน 
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  
ส่วนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล �  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน �  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน �  
10.มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  �  
11.มีการกําหนดเป้าประสงค์ �  
12. มีการกําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถ่ิน �  
13.มีการกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน �  
14.มีการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถ่ิน �  
15.มีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน �  
16. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด �  
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา �  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

 
 
 
 
 
 
 



17 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําช้ีแจง: เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน5ปีโดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆหก
เดือนเริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.ช่ือ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
2.รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2562 
 
ส่วนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561–พ.ศ.2565) 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ ปีที่ 1 (2561) ปีที่ 2 (2562) ปีที่ 3 (2563) ปีที่ 4 (2564) ปีที่ 5 (2565) รวม 

จํานวน
โครง  
การ 

งบประ 
มาณ
(บาท) 

จํานวน
โครง  
การ 

งบประ 
มาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครง  
การ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จํานวน
โครง  
การ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบประมา
ณ(บาท) 

จํานวน
โครง 
การ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

206 65,730,00 206 65,730,000 245 80,150,000 245 80,150,000 245 80,150,000 1,139 307,825,000 

2.ด้านเศรษฐกิจ 30 2,530,000 30 2,530,000 34 2,810,000 34 2,810,000 34 2,810,000 162 13,490,000 

3.ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

59 9,074,400 59 9,074,400 61 9,149,400 61 9,149,400 61 9,149,400 301 45,547,000 

4.ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32 5,180,000 32 5,180,000 36 5,480,000 36 5,480,000 36 5,480,000 172 26,800,000 

5.ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 

16 2,900,000 16 2,900,000 18 3,020,000 18 3,020,000 18 3,020,000 86 14,860,000 

๖.ด้านการพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

21 4,035,000 21 4,035,000 27 4,975,000 27 4,975,000 27 4,975,000 91 22,995,000 

รวม 364 89,449,400 364 89,449,400 421 105,584,400 421 105,584,400 421 105,584,400 1,940 495,652,000 
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 4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ.2562 โดยคิดเป็นร้อยละ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 3.57 - - 1 0.27 206 56.59 
2.ด้านเศรษฐกิจ 1 0.27 - - - - 30 8.24 
3.ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

17 4.67 - - 8 2.19 59 16.20 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 3.02 - - 3 0.82 32 8.79 

5.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- - - - 2 0.54 16 4.39 

6.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 5 1.37 - - 1 0.27 21 5.76 
 47 12.91   16 4.39 364 100 

สรุป 
โครงการบรรจุในแผนฯ    364  โครงการ 
โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ     54   โครงการ 
โครงการท่ีโอนต้ังรายการใหม่     1     โครงการ 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม              8     โครงการ    
โครงการท่ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จ   47    โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   47x100 =  12.91 
                     364 

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ตาม 

แผนพัฒนา 
ปี 2562 

โครงการที่ 
ดําเนินการ 

ตาม 
ข้อบัญญัต ิ

โครง การ
ที่ 

ดําเนิน 

การ 
จ่ายขาด

เงิน 
สะสม 

โอนตั้ง 
รายการ

ใหม ่

จํานวน
โครง การ 
ที่ยังไม่ได้
ดําเนิน 
การ 

รวมโครงการที่
ดําเนินการ 

ทั้งสิ้น 

โครงการที่ไม่ได ้
ดําเนินการตาม 

แผนพัฒนาฯ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 206 5 8 1 1 13 3.57 193 53.02 
2.ด้านเศรษฐกิจ 30 1 - - - 1 0.27 29 7.97 
3.ด้านการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

59 25 - - 8 17 4.67 42 11.54 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

32 15 - - 4 11 3.02 21 5.77 

5.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

16 2 - - 2 - - 14 3.85 

6.ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

21 6 - - 1 5 1.37 16 4.40 

รวม 364 54 8 1 16 47 12.91 317 87.09 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
5.การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 600,000 6.88 1,606,000 100 2,206,000  
2.ด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 
3.ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

6,010,061 68.93 - - 6,010,061 - 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1,449,926 16.63 - - 1,449,926 - 

5.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- - - - - - 

6.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 658,395 7.55 - - 658,395 - 
รวม 8,718,382 100 1,606,000 100 10,324,382 100 

หมายเหตุ  เบิกจ่ายจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แบบท่ี 3 ผลการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

 1. จํานวนประชากรท่ีทําแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการดําเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)
เขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ 2562  จํานวน 50  คน  แยกตามเพศ ได้
ดังนี้ 
  1.1 เพศชาย จํานวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ 56.00  
  1.2 เพศหญิง จํานวน 22 คน   คิดเป็นร้อยละ 44.00    

 2. แยกตามระดับอายุ ได้ดังนี้ 
  2.1 อายุ 31 – 40 ปี จํานวน  5    คน  คิดเป็นร้อยละ  10.00 
  2.2 อายุ 41 – 50 ปี จํานวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.00 
  2.3 อายุ 51 – 60 ปี จํานวน  22   คน  คิดเป็นร้อยละ  44.00  
  2.4 อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป จํานวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 3. แยกตามระดับการศึกษา  ได้ดังนี้ 
  3.1 ระดับประถมศึกษา  จํานวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 8.00  
  3.2 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จํานวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ  60.00   
  3.3 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จํานวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ  8.00   
  3.4 ระดับปริญญาตรี  จํานวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ  24.00 

 4. แยกตามการประกอบอาชีพหลัก  ได้ดังนี้ 
  4.1 อาชีพรับราชการ  จํานวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ  70.00 
  4.2 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จํานวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.00 
  4.3 อาชีพเกษตร  จํานวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ  14.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
 คําชี้แจง  :  แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชรในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

2.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร   ในภาพรวม  ดัง
รายละเอียดตามตาราง 

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.76 มาก 
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 3.76 มาก 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับ   
คุณภาพชีวิต 

3.76 มาก 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและ         
ภูมิปัญญา 

3.76 มาก 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.76 มาก 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 3.76 มาก 

ภาพรวม 3.76 มาก 
 

 จากตารางพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์พบว่าทุกยุทธศาสตร์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.76 
 

ส่วนท่ี  3  ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 คําชี้แจง : แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่
ละยุทธ์  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยให้คะแนวเต็ม 5 คะแนนท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชรของท่านเท่าใด 
 3.1 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ดัง
รายละเอียดตามตาราง 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.40 มาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.80 มากท่ีสุด 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

4.00 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 มาก 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 
ภาพรวม 3.76 มาก 

 
 จากตารางพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการ
ดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ี 1 รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ 
 
 3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ    ดังรายละเอียดตาม
ตาราง 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.40 มาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.80 มากท่ีสุด 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

4.00 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 มาก 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 

ภาพรวม 3.76 มาก 
 
 จากตารางพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการดําเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ี 1 รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 3.3 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และยกระดับคุณภาพชีวิต ดังรายละเอียดตามตาราง 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.40 มาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.80 มากท่ีสุด 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

4.00 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 มาก 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 

ภาพรวม 3.76 มาก 
 
 จากตารางพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ี 1 รองลงมาคือ 
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ 
 
 3.4 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดังรายละเอียดตามตาราง 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.40 มาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.80 มากท่ีสุด 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

4.00 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 มาก 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 

ภาพรวม 3.76 มาก 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 จากตารางพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถ่ิน อยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ี 1  
รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน  การแก้ไขปัญหาและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามลําดับ 
 

 3.5 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามตาราง 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.40 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.80 มากที่สุด 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

4.00 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 มาก 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 

ภาพรวม 3.76 มาก 

 

 จากตารางพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน

เพชร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     อยู่ในระดับ

มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ที่ 1 รองลงมาคือ ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  การแก้ไข

ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม ตามลําดับ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 3.6 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ      การ

บริหาร ดังรายละเอียดตามตาราง 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 3.40 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 3.20 ปานกลาง 

6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.80 มากที่สุด 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

4.00 มาก 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 4.00 มาก 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 4.00 มาก 

ภาพรวม 3.76 มาก 

 

 จากตารางพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน

เพชร ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ 1 รองลงมาคือ ผลการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แบบท่ี 4 แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตําบล  ลักษณะของภูมิประเทศ  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ํา  
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 

(3) 
17 
 
3 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่น เขตการ
ปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง  การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

(2) 1 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) 1 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผ่นพัฒนา
ท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 

 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 

(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่องโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

 

20 

(5) 
16 
5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป็นต้น 
 

 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ท่ัวไป เป็นต้น 

 

(3) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน  การ
ประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

 

(3) 2 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 
 
 

 

(3) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแลเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
10 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกัประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20ปี และ Thailand 4.0 

 

(10) 10 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทําตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนําไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

 

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ท่ีชัดเจน 
 

 

(5) 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู่ผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 
 

 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

 

(5) 5 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 90 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 



30 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น
การ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการว
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ดา้นสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

2. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติน่ังเองว่าเป็น
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไร จํานวนท่ีไม่สามารถดาํเนินการไดม้ีจํานวนเท่าไรสามารถอธิบา
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

3. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด
ในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภ
ดําเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบัิติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดาํเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การ
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

5. โครงการ
พัฒนา 
5.1 ความ
ชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลตุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไ
อนาคต 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนท่ี
ได้ 

 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการท่ีกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ

(5) 5 
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ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

อะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทําท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 
 

(5) 4 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนําไปสูป่ฏิบัติใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏริูประบบเพ่ือสรา้งสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเช่ืองโยงภมูิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดิน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับThailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5) 4 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซ่ึงไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ท่ีได้กําหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 
 

(5) 4 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

 

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ี
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(5) 4 

5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
ในการจัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 5 

5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะไดร้ับ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : 
KPI) ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 5 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 89 
คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
สรุป การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ช่ือ อปท. : องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
1. การรายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  มียุทธศาสตร์การพัฒนา ท้ังสิ้น  6  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  มีการจัดทํา
แผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29,30 

 

2. ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนงาน / โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2562  รวมท้ังสิ้น  364  โครงการ ซ่ึงแผนงาน/
โครงการดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ได้พิจารณาดําเนินการโครงการตามศักยภาพของงบประมาณ
ท่ีมีอยู่จริงจํานวนท้ังสิ้น  54  โครงการ  และได้ดําเนินการจํานวน  47  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.91  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา จานวน  364  โครงการ/กิจกรรม 
4. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  54 โครงการ  
 

5. เปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูลโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2562)  209  โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  13  โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนการนาแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  6.22 
  5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2562)  30  โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 1  โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  3.33 
  5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2562)  59  โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  17 โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  28.81 
  5.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2562) 32 โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 11 โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 34.38 
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  5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2562)  16  โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง  0  โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  0 
  5.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2562 ) 21 โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 5 โครงการ / กิจกรรม 
    - จํานวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 23.81 
 
สร ุปการประเมินผล    ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน  2562  ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร  ไปสู่การปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คิดเป็นร้อยละ 12.91   
ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

1.โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไม่สามารถดําเนินการได้ทุกโครงการ 
2.มีการยกเลิกโครงการท่ีได้ต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2562 

หลายโครงการ มีการโอนลดโอนเพ่ิม และโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่บ่อยครั้ง ส่งผลให้ระบบ
งบประมาณขาดประสิทธิภาพ 

3.เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการขาดการวางแผนโครงการท่ีจะดําเนินการในแต่ละปี ว่าจะทําอะไร 
ท่ีไหน อย่างไรบ้าง ทําให้โครงการท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนา ขาดความชัดเจน 

4.ระเบียบหนังสือสั่งการเก่ียวกับการจัดทําแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทําให้ผู้ท่ีรับผิดชอบต้องติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 

5. เกิดภัยธรรมชาติทําให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ 
6. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีประชาชนมีความต้องการบางโครงการ ใช้งบประมาณในการ

ดําเนินการค่อนข้างสูง อบต.ไม่สามารถดําเนินการให้กับชุมชนได้อย่างทันท่วงที 
7.  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

    
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนําโครงการท่ีเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนท่ีต้องการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้
เท่าท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณดําเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ 

2.ควรมีการประสานกับส่วนต่าง ๆ เพ่ือวางแผนในการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เพ่ือลด 
จํานวนครั้งในการโอนงบประมาณ (ส่วนใหญ่จะโอนงบประมาณมาจัดซ้ือครุภัณฑ์ซ่ึงไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ) 

3.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการจัดทําแผนฯ เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ และติดตาม 
ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

4.กรณีเกิดภัยธรรมชาติควรมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ไปก่อน แล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนโครงการ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการให้สําเร็จลุล่วงตามความต้องการของ
ประชาชนต่อไป 

5.ทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องข้อจํากัดด้านงบประมาณของ อบต. ซ่ึงจะนําโครงการท่ีเกิน
ศักยภาพของ อบต. ไปประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
ต่อไป 

6.ควรจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นเร่งด่วนของปัญหาและความต้องการของประชาชน และ
ควรกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีให้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันท้ังตําบล  

  7. จัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นเร่งด่วน 
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ส่วนที ่5 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
1.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได้ยากและ

บางเรื่องอาจทําไม่ได้   

2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนท่ีได้มาตรฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ยังคงเป็น

ปัญหาความต้องการของคนในพ้ืนท่ี ดังน้ันนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ยังมี
ความสําคัญและจําเป็นของตําบลคําหว้าท่ีควรให้ความสําคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเน่ืองต่อไป 

2)  การนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินมาจัดทํางบประมาณ ควรนําลําดับความสําคัญจากการ
ประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความจําเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชนและ
คํานึงถึงสถานะทางการคลังด้วย 

3)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   

4)  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้อง
ดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
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