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คำนำ 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.

๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธ ีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตาม 
และประเม ินผลแผนพัฒนาต ่อผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น  เพ ื ่อให ้ผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นเสนอต ่อสภาท ้องถิ่น   
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั ้นเพื ่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว 

มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขล้อ  
จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 30 กันยายน พ.ศ.2565) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขล้อ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ 
จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

********************* 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย        
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขล้อหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
ตรวจสอบ  ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลา         ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั ่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข
ล้อโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

 
 



 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมิ นผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ     
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ตาแกะ           
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง 
ประชาชนในตำบลบ้านขล้อหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
  
 

๒ 



 

    4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข
ล้อต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข
ล้อ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)   
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้ว
นำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที ่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
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  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านขล้อโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อมี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขล้อ  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขล้อ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด  
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ  
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
   5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข
ล้อกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้ออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อมาปฏิบัติงาน 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอบางปะหัน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิง
การพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข
ล้อกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

๕ 



 
 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื ่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข
ล้อกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ผู ้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ ่งทางการ 
( formal or semi- formal interview)  ซ ึ ่ ง ใช ้แบบส ัมภาษณ์แบบม ีโครงสร ้าง ( structure interviews) 
ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านขล้อใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้อมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ  
  5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ จะมีการบันทึกการสำรวจ 
และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์    
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา 
ต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู ้เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ ่น การจัดทำโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการ
ต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อแต่ละคน แต่ละ
สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านขล้อ 
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 
********************* 

1. แนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านขล้อ    ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนยุทธศาสตร์
อำเภอบางปะหันและแผนชุมชนตำบลบ้านขล้อ 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลบ้านขล้อเป็นตำบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะ
ความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

"ชุมชนน่าอยู่ ชีวิตพอเพียง การเกษตรปลอดภัย” 
 
 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
  3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหาร 

 
 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ดีขึ้น 
3. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกัน

และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 
5. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และด้อยโอกาส 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 

3.เป้าประสงค์ 
 



 
7. ขุดลอก คู คลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร 
8. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและ

ประกอบการดำเนินงานต่าง๐ 
9. องค์การบริหารส่วนตำบล มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ไข ปัญหาชุมชนได้อย่างรวดเร็ว 
10. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญาขยะ น้ำเสีย 
มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และดูแลให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

 
 

1. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน การสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือน และมีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค 
3. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนสามารถลด

ต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
5. คุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคล เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ได้รับ

ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
6. เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
7. ประชาชนสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
8. ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
9. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
10. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/

ตำบล 
11. ทุกคนในองค์กรทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ี
12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูก

ต้นไม้เพ่ิมมากข้ึน การมีจิตสำนึกประหยัดพลังงาน ช่วยกันคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้สารเคมีใน
การเกษตรให้น้อยลง เป็นต้น 

 
 
 
 
 

4.ตัวช้ีวัด 
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1. มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
2. การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ือ
อุปโภค บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2  รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี ๓  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
แนวทางท่ี ๔  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีวันสำคัญของชาติ 
แนวทางท่ี ๕  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อน

หย่อนใจ และจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
แนวทางท่ี ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
 
 
 

5.ค่าเป้าหมาย 
 

6.กลยุทธ์ 
 

10 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และการบริการ 

แนวทางท่ี 1  การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี
ความสามารถในการพัฒนา 

แนวทางท่ี ๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่
ดี 

 
   

1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 

  5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข
ล้อ ดังนี้ 
  2.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/    
ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขล้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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ส่วนที่ 3 
การประเมิน / ติดตามตนเอง 

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
********************* 

 

1. การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี ๑  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
คำชี้แจง  :  แบบที่  1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั ้ง หลังจากที่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.บ้านขล้อ  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
ประเด็นการประเมิน 

มีการ
ดำเนินงาน 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

ส่วนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น       
2.  มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

 

ส่วนที่  2   การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง      
     กับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 

 
 

 

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง      
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

 

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 



 
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา  5  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบท่ี ๒ 
  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)   ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) 

 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)   ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) 
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหน้าถัดไป) 
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3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

 
4. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 

    
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 4,230,500 10 10,340,000 13 13,782,600 33 50,479,000 10 17,460,000 
 

71 
 

96,292,100 

2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3 250,000 4 350,000 5 400,000 5 400,000 5 400,000 
 

22 
 

1,800,000 

3. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 350,000 5 400,000 6 430,000 6 280,000 6 430,000 
 

29 
 

1,890,000 

4. ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิต การศึกษา 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

26 13,523,000 30 14,322,000 33 14,873,000 33 14,999,000 32 15,325,000 
 

154 
 

73,042,000 

5. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 20,000 1 20,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 
 

14 
 

370,000 

6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
และการบริการ 

9 940,000 10 960,000 13 1,362,000 12 437,000 12 1,062,000 
 

56 
 

4,761,000 

รวม 50 19,313,500 60 26,392,000 74 30,957,600 93 66,705,000 69 34,787,000 346 178,155,100 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4       3,๓๓๐,000 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3 120,000 
ด้านการบริหารจดัการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5 170,000 
ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 23 11,323,083.95 
ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2 40,000 
ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และการบริการ 9 1,308,600 

รวม 46 16,291,683.95 
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๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
 

ยุทธศาสตร ์ จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการที่มี
การเพิ่มเตมิ 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - 4 5.80 6 8.70 - - - - 10 14.49 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1 1.45 - - 4 5.80 - - - - 5 7.25 

ด้านการบริหารจดัการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3 4.35 - - 3 4.35 - - - - 6 8.70 

ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
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18.84 1 1.45 18 26.09 - - - - 32 46.38 

ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.45 - - 3 4.35 - - - - 4 5.80 

ด้านการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และการบริการ 4 5.80 - - 8 11.59 - - - - 12 17.39 

รวม 22 31.88 5 7.25 42 60.87 - - - - 69 100 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
สรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น       69         โครงการ 
1. จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน                22             โครงการ    คิดเป็นร้อยละ      31.88     % 
2. จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน          5       โครงการ     คิดเป็นร้อยละ        7.25          % 
3. จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน             42         โครงการ    คิดเป็นร้อยละ      60.87     % 
4. จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน                  -              โครงการ    คิดเป็นร้อยละ          -         % 
5. จำนวนโครงการที่มีการเพ่ิมเติม จำนวน                 -              โครงการ   คิดเป็นร้อยละ           -         % 
หมายเหตุ :  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  (ปี 2565 จำนวน 69 โครงการ) 
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๖. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 - 4 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ งบประมาณ งบสะสม/อุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการ ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ โครงการ จำนวนเงิน 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - - - -   
2.ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ 1 4.55 16,800.00  0.15  - - 
3.ด้านการบริหารจดัการ และการอนุรักษ์รัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 13.64 44,710.00  0.40  - - 

4.ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

13 59.09 10,642,220.00 95.97  - - 

5.ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1 4.55 12,840.00  0.12  - - 
6.ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี และการบริการ 4 18.18 1,000,029.00  8.54  - - 

รวม 22 100 11,716,599.00 100 - - 

 
ผลการติดตามและประเมินผล 

จำนวนงบประมาณตามโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565) จำนวน  34,787,000.00  บาท 
ซึ่งสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายรับ
ไว้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 37,500,000.00       บาท  
เบิกจ่ายตามแผนพัฒนาปี 2565           จำนวน    22    โครงการ งบประมาณ    11,716,599.00  บาท   
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565               จำนวน     -     โครงการ งบประมาณ               -              บาท 
- จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 จำนวน     -     โครงการ งบประมาณ               -               บาท 
 

หมายเหตุ  :  รายละเอียดตามงบประมาณในปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
- รายรับจริง  จำนวน                           38,486,934.16                       บาท  แยกได้ดังนี้  
                          (1) จัดเก็บเอง              จำนวน   1,772,126.76   บาท 
       (๒) รายได้จากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้   จำนวน  21,081,123.40  บาท 
       (๓) อุดหนุนทั่วไป          จำนวน  15,633,684.00 บาท 
       (๔) อุดหนุนเฉพาะกิจ          จำนวน             -            บาท 
       

- รายจ่ายจริง  จำนวน          29,372,419.59        บาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของ อบต.แยกดังนี้ 
(๑) รายจ่ายงบกลาง,รายจ่ายประจำ,ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 27,880,719.59   บาท 
(1) เงินสะสม                จำนวน          -                บาท 
(2) อุดหนุนทั่วไป                จำนวน   1,491,700.00   บาท 
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โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑ ปรับปรุงผิวจราจรจากทางเข้าบ้านนายเนื ่อง 

หมั่นมาก หมู่ ๒ ต.บางเพลิง 
๔๓๓,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
๒ ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๒ ต.บ้านขล้อ (บริเวณ

ถนนหน้าบ้านนางอุปถัมภ์) 
๑,984,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
๓ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางขึ้น-ลงซอยบ้าน

นายดอกรัก หมู่ ๓ ตาลเอน 
๑๖๕,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
๔ ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 

๓ ต.บ้านขล้อ (ด้านข้าง อบต.ต่อจากถนน หมู่ ๒) 
๗๔๘,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
รวม 3,330,000 -   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑ ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ ๓๐,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  
๒ อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้ 
๔๐,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  

๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ๕๐,๐๐๐ 16,800 ตามข้อบัญญัติ  
รวม 120,000 16,800   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑ ปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ตำบลบริเวณหน้าที่ทำ

การ อบต. 
๕๐,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  

๒ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 2๐,๐๐๐ 2,830 ตามข้อบัญญัติ  
๓ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา คืน คลองสวยน้ำใส คน

ไทยมีความสุข 
๓๐,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  

๔ ชุมชนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ๒๐,๐๐๐ 4,680 ตามข้อบัญญัติ  
๕ ส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ๕๐,๐๐๐ 37,200 ตามข้อบัญญัติ  

รวม  ๑๗0,000 44,710   
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(อาหารกลางวัน)ให ้แก่ศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 

168,000 56,540 ตามข้อบัญญัติ  

๒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 20,000 4,630 ตามข้อบัญญัติ  
๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษา 

(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 

71,400 13,112 ตามข้อบัญญัติ  

๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้า
นขล้อ (1.ค่าหนังสือเรียน ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓.
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

47,460 13,450 ตามข้อบัญญัติ  

๕ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 - ตามข้อบัญญัติ  
6 อ ุดหน ุนอาหารกลางว ันให ้ก ับโรงเร ียนส ั งกัด

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขล้อ 

1,432,000 1,421,700 ตามข้อบัญญัติ  

7 โครงการหนูน้อยลุยสวน 5,000 - ตามข้อบัญญัติ  
8 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
120,000 - ตามข้อบัญญัติ  

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

100,000 90,670 ตามข้อบัญญัติ  

10 โครงการรักษ์สุขภาพและอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 30,000 - ตามข้อบัญญัติ  
11 โครงการจ ัดงานส ืบสานว ัฒนธรรมประเพณ ีวัน

สงกรานต์ 
100,000 - ตามข้อบัญญัติ  

12 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

30,000 11,330 ตามข้อบัญญัติ  

13 สนับสนุนงบประมาณจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดก
โลกและงานกาชาด 

40,000 40,000 ตามข้อบัญญัติ  

14 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 68,800 ตามข้อบัญญัติ  
15 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 
8,000 7,350 ตามข้อบัญญัติ  

16 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

20,000 9,450 ตามข้อบัญญัติ  

17 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ตามโครงการ
สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

30,000 30,000 ตามข้อบัญญัติ  

18 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 

20,000 - ตามข้อบัญญัติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา  
19 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,455,583.95 7,431,700 ตามข้อบัญญัติ  
20 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,475,640 1,456,600 ตามข้อบัญญัติ  
21 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด 40,000 - ตามข้อบัญญัติ  
22 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
130,000 - ตามข้อบัญญัติ  

23 ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน 10,000 - ตามข้อบัญญัติ  
รวม 11,473,083.95 10,642,220   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑ อบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพและสารสกัด

สมุนไพรไล่แมลง 
๒๐,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  

๒ ส่งเสริมการทำปุ๋ยจากผักตบชวา 2๐,๐๐๐ 12,840 ตามข้อบัญญัติ  
รวม  ๔0,000 12,840   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการบริการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๑ ฝ ึกอบรมและท ัศนศ ึกษาด ูงานเพ ื ่ อพ ัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของผู ้บริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

๑๐๐,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  

๒ อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา
ฯ และพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้อ 

2๐,๐๐๐ 18,650 ตามข้อบัญญัติ  

๓ จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือกรณีแทนตำแหน่งที่
ว่าง 

200,0๐๐ 175,304 ตามข้อบัญญัติ  

๔ จัดประชุมประชาคมหรือทบทวนเพื ่อจ ัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

๕,๐๐๐ 3,075 ตามข้อบัญญัติ  

๕ ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ๒๐,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  
๖ ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ๓๐,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  
๗ ปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
๗๒,๐๐๐ - ตามข้อบัญญัติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการบริการ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
๘ ปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตระบบเสียงไร้

สายของ อบต.บ้านขล้อ 
๘๑๐,๐๐๐ 803,000 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 1,257,000 1,000,029   
 

       
 
 
โครงการที่กันเงินไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ 

ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
๑ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

๓ ตาลเอน (ศาลาตาฉ่ำ) 
๔๘๐,๐๐๐ 480,000 

๒ โครงการปรับปรุงถนนบ้านบางหนองโค หมู่ที่ ๔ 
ตำบลบ้านขล้อ 

๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ 

๓ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ 
๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬาป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด หมู่ที ่ ๓ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านขล้อ  

๘๓๓,๐๐๐ ๘๓๓,๐๐๐ 

รวม 3,153,000 3,153,000 
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ส่วนที่ ๔ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ 

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพิจารณาการ 

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านขล้อ 

2๐ 19 
 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 1๘ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖0 53 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ (10) 9 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 10 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 4 
      ๓.๕  กลยุทธ ์ (5) 4 
      3.6   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ (5) 4 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
      3.8  แผนงาน (5) 4 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวม ๑๐๐ 9๐ 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 

20 19 95.00  

 ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 
1.1 ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที ่ตั ้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

2 2   100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100  

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า
ไม ้ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื ่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร ่วมร ับประโยชน์  ร ่ วมแก ้ป ัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี ่ยนเรียนรู้  เพื ่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที ่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 2 66.67  

 รวม 20 19 95.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 90.00 

 
 

 2.1 การวิเคราะห์ที ่ควบคลุมความเชื ่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื ่องโยงแผนยุทธศาสตร ์ชาต ิ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐ 
 

(5) 4 80.00  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(3) 2 66.67  

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

 (3) 3 100  

 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 
 

(3) 3 100  

 2.5 การวิเคราะห์สิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หร ือส ิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้น การประด ิษฐ ์ท ี ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(๓) 3 100  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ ิ ่น ด ้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได ้ แก ่  S-Strengit (จ ุ ดแข ็ ง )  W-Weakness 
(จ ุดอ ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3) 3 100  

รวม 20 18 90.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60 53 88.33  
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

สอดคล ้องก ับสภาพส ั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื ่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  ๒๐ ป ี  แผนพ ัฒนา
เศรษฐก ิ จและส ั งคมแห ่ งชาต ิ  และ 
Thailand ๔.๐  

 (๑๐) 9 90.00  

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

สอดคล้องและเชื ่องโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และ
ยุทธศาสตร์จ ังหวัด และเชื ่อมโยงหลัก
ประชาร ัฐแผนยุทธศาสตร ์ชาต ิ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 100  

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

สอดคล ้องก ับแผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหวัด 
ย ุทธศาสตร ์พ ัฒนาภาค แผนพ ัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บร ิ ห า ร ร าชกา รแผ ่ นด ิ น  น โ ยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 10 100  

๓.๔ วสิัยทัศน ์
 

วิส ัยทัศน์ ซ ึ ่งม ีล ักษณะแสดงสถานะที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
ก ั บ โ อ ก า ส แ ล ะ ศ ั ก ย ภ า พ ท ี ่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕) 4 80.00  

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่ง
ท ี ่ต ้องทำตามอำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) 4 80.00  

๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) 4 80.00  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น เพื ่อให ้บรรลุว ิส ัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4 80.00  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีความชัดเจน 
นำไปส ู ่การทำโครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 4 80.00  

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การพัฒนา
ท ้องถ ิ ่นท ี ่ เก ิดผลผล ิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพ ัฒนาภาค/แผนพ ัฒนากล ุ ่มจ ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4 80.00  

รวม 60 53 88.33  
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ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที ่มีต่อผลการ
ดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ในการพัฒนาและส่งเสริมการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้น เป็นการประเมินใน
ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีท้ังหมด 6 ด้าน 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
5. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหาร 

1. วิธีการประเมิน 
 1.1 กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
  - กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
  ➢ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
  - สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ทั้ง ๑๑ หมู่บ้านๆ ละ 10 คนๆ 
ละ 1 ชุด รวมเป็น 110 คน 
 1.2 กำหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  - สำรวจในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๕ 
 1.3 ดำเนินการประเมิน 
  - ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร (ประชุมประชาคมหมู่บ้าน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



ชื่อชุมชน จำนวนประชากรเป้าหมาย 
ที่ทำแบบประเมิน 

ตำบลบ้านขล้อ  
หมู่ที่ ๑ บ้านท้องคุ้ง 10 
หมู่ที่ ๒ บ้านขล้อ 10 
หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกะยอ 10 
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกะบัง 10 
หมู่ที่ ๕ บ้านปากทางลัด 10 
ตำบลบางเพลิง  
หมู่ที่ ๑ บ้านแก้วตา 10 
หมู่ที่ ๒ บ้านโคก 10 
หมู่ที่ ๓ บ้านบางเพลิง 10 
ตำบลตาลเอน  
หมู่ที่ ๑ บ้านโรง 10 
หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ 10 
หมู่ที่ ๓ บ้านตาลเอน 10 

รวมประชากรเป้าหมาย 110 
 

1.4 เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการทำแบบประเมิน 
 - เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด 110 ชุด 
 - บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 110 ชุด 

1.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
 1.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
 1.5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ แบ่งเป็นระดับดังนี้ 
   - น้อยที่สุด = 1 
   - น้อย  = 2 
   - ปานกลาง = 3 
   - มาก  = 4 
   - มากที่สุด = 5 
 ได้แบ่งช่วงค่าคะแนนเฉลี่ยสำหรับการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้อ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย) 

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ  (110) (100) 
 - ชาย ม.1-ม.11 ๕6 ๕๐.๙ 

- หญิง ม.1-ม.11 ๕4 ๔๙.๐๙ 
2 อาย ุ    
 - ต่ำกว่า 20 ป ี ม.1-ม.11 ๕ ๔.๕๔  

- 20-30 ป ี ม.1-ม.11 1๒ 1๐.๙๐ 
- 31-40 ป ี ม.1-ม.11 2๑ 1๙.๐๙ 
- 41-50 ป ี ม.1-ม.11 1๙ 1๗.๒๗ 
- 51-60 ป ี ม.1-ม.11 ๑๕ ๑๓.๖๓ 
- มากกว่า 60 ป ี ม.1-ม.11 ๓๘ ๓๔.๕๔ 

3 การศึกษา    
 - ประถมศึกษา ม.1-ม.11 ๕๓ 4๘.๑๘ 

- มัธยมศึกษา ม.1-ม.11 ๑๗ ๑๕.๔๕ 
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ม.1-ม.11 ๒๒ ๒๐.๐๐ 
- ปริญญาตรี ม.1-ม.11 18 16.๓๖ 

 - ปริญญาโท ม.1-ม.11 - - 
 - อื่น ๆ ม.1-ม.11 - - 
4 อาชีพหลัก    
 - รับราชการ ม.1-ม.11 ๕ ๔.๕๔  

- เอกชน รัฐวิสาหกิจ ม.1-ม.11 ๑๙ ๑๗.๒๗ 
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ม.1-ม.11 17 15.5 
- รับจ้าง ม.1-ม.11 2๓ 20.๙0 
- นักเรียน นักศึกษา ม.1-ม.11 1๔ ๑๒.๗๒ 

 - เกษตรกร ม.1-ม.11 ๑๘ ๑๖.๓๖ 

 - อื่น ๆ  ม.1-ม.11 ๑4 ๑๒.๗๒ 

 
 สรุป 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 5๐.๙๐ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ มากกว่า ๖๐ ปี คิด
เป็นร้อยละ 3๔.๕๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  
4๘.๑๘ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 2๐.๙ 
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แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 256๔ - กันยายน 
256๕ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน : (ระหว่างเดือน ตุลาคม 256๔  ถึง กันยายน 256๕) 
 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการปี พ.ศ. 256๕ 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) (ระหว่างเดือน ตุลาคม 
256๔ ถึง กันยายน 256๕) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จำนวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๐ ๔ 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 5 1 
3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 ๓ 

4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3๒ 1๓ 

5. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4 ๑ 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหาร 12 ๔ 

รวม ๖๙ ๒๖ 
*** หมายเหตุ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัตินับรวมโครงการที่เบิกจ่ายเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
 
 ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2565 
จำนวน 69 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.92 แสดงว่าองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านขล้อ สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ร้อยละ๓๗.๖๘ 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ/กิจกรรม 75.00 45.00 20.00 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 55.00 30.00 25.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 60.00 25.00 10.00 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 65.00 35.00 25.00 
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 60.00 35.00 20.00 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 55.00 30.00 15.00 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 45.00 40.00 25.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 35.00 45.00 25.00 

ภาพรวม 56.25 35.63 20.63 
 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อในภาพรวม  
ปรากฏว่า จำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๘ ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 56.25  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 
35.63 และไม่พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 20.63  
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แบบท่ี 3/3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  
 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.00 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.50 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.00 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๐0 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.50 

ภาพรวม 8.12 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2    ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ    
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.50 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.00 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.00 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.๐0 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.00 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.50 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.00 

ภาพรวม 8.06 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.50 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.50 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.00 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ ๘.50 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.50 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 9.50 

ภาพรวม 8.18 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณี  
                    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน ) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ๘.50 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.00 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 8.50 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.00 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.50 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.50 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.00 

ภาพรวม 7.37 
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ยุทธศาสตร์ที่  5     ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ๘.๘ 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.5 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.2 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ 7.6 
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.0 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.7 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.01 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการ 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน ) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วม ในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.50 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.50 
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
5) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 6.50 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 6.00 
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.50 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 5.50 

ภาพรวม 6.50 
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ส่วนที่ ๕ 
ปัญหาและอุปสรรค 

********************* 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลทำให้ 
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 256๕ ได้น้อย หรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่
กำหนดไว้ 
 2. จำนวนโครงการที ่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก ซึ ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการที่บรรจุไว้  
 3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
ตอบสนองทันต่อความต้องการของประชาชน จึงส่งผลทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา  
เป็นไปอย่างล่าช้า 
 4. ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ที่จะดำเนินการ ยังไม่สามารถตกลงกันได้/ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
หรือบรรจุไว้ในแผน 
 ๕. ปัญหาเรื่องกฎระเบียบ หรือข้อสั่งการต่างๆ เปลี่ยนแปลงตลอด ส่งผลทำให้ไม่สามารถทำงานได้  
ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเป็นไปตามแผน   
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ 
 1. การแก้ไขปัญหาโครงการ/กิจกรรมที่มีมากในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควร
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน/อุดหนุนจากหน่วยงานอื่นมาใช้ในการแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
        2. ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน 

๓. ควรส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนหรือเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในการทำงานให้มากขึ้น 
เช่น เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือประชุมสภาท้องถิ่น 

๔. โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้
ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำนวนจำกัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบ
เกี่ยวกับงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้และให้ประชาชนรับทราบและจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ
ให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน 

5. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบที่ 3 / 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คำชี้แจง  :  แบบที่ 3 / 2  เปน็แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงประมาณ 
 

****************************************************** 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ำกว่า  20  ปี (2)  20 – 30  ปี  (3)  31 – 40  ปี 
  (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อื่น ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................... 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแกไ้ขปัญหา    
8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /  กิจกรรม    

 



 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบที่ 3 / 3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

คำชี้แจง  :  แบบที่ 3 / 3  เปน็แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงประมาณ 
 

****************************************************** 

ส่วนยุทธศาสตร์......................................................................................................... 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ำกว่า  20  ปี (2)  20 – 30  ปี  (3)  31 – 40  ปี 
  (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อื่น ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน / รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
  (7)  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................... 
 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของท่านเท่าใด 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

( 10 คะแนน ) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 


