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ส่วนท่ี 1  บทน ำ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยใหน้ายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดโบสถ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาอง ค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบลวัดโบสถ ์
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
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ลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดโบสถ์ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลวัดโบสถ์ หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจี านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์
คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เพื่อด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ี
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย                    
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยส่ังการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ ์
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์                  
มีอ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เสนอต่อสภาองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลวัดโบสถ์และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพแสดงขั้นตอนกำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ 

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป อ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลวัดโบสถ์ 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต.วัดโบสถ์ 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลวัดโบสถ์ 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลวัดโบสถ์ 

รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลวัดโบสถ์ 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดโบสถ์ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถ์ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือน ตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดโบสถเ์สนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ ์
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์             
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอพนัสนิคมและจังหวัดชลบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564)ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2561 ) เป็นการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้ 
  1. แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีแล้ว 
  2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น
แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช่ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประเมินปีละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  3. ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ระบบ e-plan (http://e-plan.dla.go.th) 
 

http://e-plan.dla.go.th/


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   หน้า 8 

 

 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล /ปลัด อบต./ ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง 
ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์แต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลวัดโบสถ ์
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ส่วนท่ี 2   
กำรติดตำมและประเมินผล 

---------------- 
   
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตำมและประเมินผล 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561 ) ได้ศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสาร
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
    2. กลยุทธ์/พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
    3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
    5. ค่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
    6. ตัวช้ีวัดขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
    7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ 
    8. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
1. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ 
    “มีน ้ำท้ำนำ ประชำร่วมใจ ใส่ใจพัฒนำคุณภำพชีวิต น้อมน้ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี” 
  
2. กลยุทธ์/พันธกิจกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ 

1. การพัฒนา การก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ รางระบาย
น้ า ประตูระบายน้ า และฝายกั้นน้ าหรือทดน้ า 
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2. การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
4. การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร การใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ และ

ระบบผังเมือง 
5. การพัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 
6. การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. การพัฒนาส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
8. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
9. การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
10. การพัฒนาส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและลดมลภาวะในชุมชน 
11. การพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
12. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย การกีฬา และนันทนาการ 
13. การพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตร 
14. การพัฒนาส่งเสริมด้านเงินทุนหมุนเวียน และความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
15. การพัฒนาส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ

การศึกษาตลอดชีวิต 
16. การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
17. การพัฒนาส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
18. การพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
19. การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
20. การพัฒนาส่งเสริม ด้านอาคารสถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

และทันสมัย 
21. การพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เป็นจุด One Stop Service (จุดเดียวจบ) 

 
3. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของต าบลวัดโบสถ์ ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่ดีมี
สุขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง  ความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไข
พื้นฐานท่ีท าให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักด์ิศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระใน
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การก าหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อ
ความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
  เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น จึงได้ก าหนดสภาพสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลวัด
โบสถ์ท่ีพึงประสงค์ โดยมุ่งสู่สังคมท่ีเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ 
   1. สังคมคุณภาพ ท่ียึดหลักความสมดุล ความพอดี และสามารถสร้างคนทุกคนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง พร้อมด้วยมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกสาธารณะ และพึ่งตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี มีเมืองและชุมชนท่ีน่าอยู่และมีประสิทธิภาพ ระบบ
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ และได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยตรวจสอบได้มีความ
เป็นธรรมในสังคม 
  2. สังคมแห่งการเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกาสให้คนในต าบลวัดโบสถ์คิดเป็นท าเป็น เกิดการเรียนรู้โดย
ผ่านส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มี
ระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ท่ีดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาค
ส่วนในสังคมท าให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาอย่างเหมาะสมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
   3. สังคมสมานฉันท์ ความสมานฉันท์ต้องต้ังอยู่บนความดี ใช้ความดีให้มากพอจะหนุนเสริม
ให้เกิดความสมานฉันท์ ด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีพึ่งพาเกื้อกูลกัน รู้รัก สามัคคี มี
จารีตประเพณีดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีมีสถาบันครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ตลอดจนเครือข่าย
ชุมชนในอ าเภอใกล้เคียง 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ท่ีดินสาธารณะประโยชน์ 

ระบบผังเมืองและแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตให้ทันสถานการณ์

ปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนา ส่งเสริม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม พลังงาน 

และมลภาวะในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาคน พัฒนางาน สถานท่ีท างาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูล

ข่าวสาร และการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร 
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5. ค่ำเป้ำหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ 

1. เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดโบสถ ์เช่น แหล่งน้ า ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา มีแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค อุปโภค และท าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี 

2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชน  มีสถานท่ีแสวงหาความเพื่อรู้พัฒนาตนเอง  มี
แหล่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง  รวดเร็ว ทันเวลา ก้าวทันยุคของความ
เจริญด้านเทคโนโลยีท่ีเหตุการณ์ต่างๆ การเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในชุมชน ให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต และอนามัยชุมชนท่ีดี โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรในต าบลท าการ เกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จ าหน่ายได้
ราคาดี ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เกษตรกร/ผู้ท ากิจการอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาส่งเสริม 

5. เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของต าบลวัด
โบสถ์คงอยู่สืบไป 

6. เพื่อให้ต าบลวัดโบสถ์มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ประชาชน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข 

7. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติ งานท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์ และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

 
 
 

6. ตัวช้ีวัดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ 
1. จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีสภาพการใช้งานสะดวกและ

ปลอดภัย 
  2. จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าให้สามารถใช้ได้และแสงไฟส่องสว่าง
ท่ัวถึง 
  3. จ านวนครัวเรือนในต าบลวัดโบสถ์มีน้ าประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างท่ัวถึง สะอาด 
ปลอดภัย 
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4. จ านวนเด็กนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
5. ความพร้อมของบุคลากร สถานศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ และอื่นๆ เพื่อพัฒนา

การศึกษา 
6. จ านวนประชาชนในต าบลวัดโบสถ์มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการบริการด้าน

สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
7. จ านวนประชาชนในต าบลวัดโบสถ์ห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิต 
8. จ านวนครัวเรือนในต าบลวัดโบสถ์มีอาชีพและรายได้ขั้นต่ าผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
9. จ านวนประชาชนในต าบลวัดโบสถ์เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. จ านวนกิจกรรมท่ีปลูกจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม   
11. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
12. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
13. อบต.วัดโบสถ์ มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย 

 
7. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ 

1. น้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ คูคลอง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ/รางระบายน้ า ประตูระบาย
น้ า และฝายกั้นน้ า ได้รับการด าเนินการครบทุกหมู่บ้าน 

2. ประชาชน ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ด้านการศึกษา การเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตให้ทัน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และอนามัยชุมชนท่ีดี 
4. ประชาชน/เกษตรกร/ผู้ท ากิจการอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาส่งเสริม 
5. ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี   วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ประชาชน มีจิตอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและมลภาวะในชุมชน 
7. ส านักงาน อาคารได้รับการพัฒนา ให้เป็นสัดส่วน ง่ายต่อการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าท่ี

หรือ บุคลากร ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ได้รับการจัดฝึกอบรม ดูงานนอกสถานท่ี งานท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบ
ต้องได้รับการฝึกอบรม การเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน และพัฒนาการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร 
 
 
 
8. ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   หน้า 14 

 

  เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ร่วมของคนในท้องถิ่น จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของพื้นท่ี โดยคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมท่ีจะวางรากฐานการพัฒนาเป็นสังคมและชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีในทุก
ระดับ ขณะเดียวกัน มีการใช้ศักยภาพด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีประนีประนอม เปิดกว้างในการ
พัฒนาเป็นแกนประสานการเจรจาเสริมสร้างสันติภาพระหว่างท้องถิ่นและใช้ศักยภาพด้านการผลิตและการ
บริการเพื่อเตรียมพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสู่ความเป็นฐานเศรษฐกิจของจังหวัดและภูมิภาค โดยเฉพาะ
ด้านการเกษตร โดยอาศัยศักยภาพท่ีได้เปรียบของพื้นท่ีเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของท้องถิ่นให้ก้าวตามประเทศและโลกอย่างรู้เท่าทัน 
  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
น าทางให้การพัฒนายึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุล พอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล
น าไป สู่สังคมท่ีมีคุณภาพท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก 
คนในเขตต าบลส่วนใหญ่มีการศึกษาและรู้จักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นคนดีมีคุณธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบ
สานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ด ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าทางสังคมในท้องถิ่นท่ีมีความสมานฉันท์
และเอื้ออาทรต่อกัน อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างสมดุลมีคุณธรรมและยั่งยืน 
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ส่วนท่ี 3 
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ไตรมำส 3 เมษำยน – มิถุนำยน 2561)(ไตรมำส 4 กรกฎำคม 
– กันยำยน 2561) 
 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ค าช้ีแจง  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 
ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินการ ไม่มีการด าเนินการ 

1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
1.1 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
1.3 มีการประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ √  
1.4 มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน √  
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ินและร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

√  

2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน 
2.1 มีการวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

√  

2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

√  

2.4 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

√  

2.5 มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

√  

2.6 มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  √  
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2.7 มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน √  
2.8 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
2.9 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 
 
 
 

แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ค ำชี้แจง  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประเมินปีละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปีงบประมาณนั้น 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

1.2 รายงานผลการด าเนินงาน รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

ส่วนที่ 2 ผลกำรติดตำมและผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ตำรำงที่ 1 แสดงกำรวำงแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้ก ำหนดโครงกำรที่จะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

   ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

53 108,363,000.00 41 122,640,000.00 33 65,061,000.00 29 81,680,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน 

10 283,000.00 10 283,000.00 10 283,000.00 10 283,000.00 
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ตำรำงที่ 2 แสดงรำยงำนสรุปผลกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

เดิม 
จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีเพ่ิมและโอนมำ  

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ียกเลิก  

รวม  

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 38 15 0 53 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน 

10 0 0 10 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 6 0 0 6 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 30 2 0 32 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 6 0 0 6 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 13 0 0 13 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 14 0 0 14 

รวม 117 17 0 134 
 

                     ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตำรำงที่ 3 แสดงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
โครงกำรพัฒนำที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศำสตร์ 

งบประมำณท่ีอนุมัติ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

จ ำนวน คิดเป็น งบประมำณ คิดเป็น 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

6 190,000.00 7 390,000.00 7 390,000.00 7 390,000.00 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 

32 9,440,500.00 35 8,755,500.00 32 8,675,500.00 33 8,905,500.00 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ / 
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

6 1,400,000.00 6 1,200,000.00 6 1,200,000.00 6 1,200,000.00 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

13 3,925,000.00 13 3,895,000.00 13 3,895,000.00 13 3,895,000.00 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

14 420,000.00 14 420,000.00 14 420,000.00 15 3,420,000.00 

รวม 134 124,021,500.00 126 137,583,500.00 115 79,924,500.00 113 
99,773,500.0

0 
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โครงกำร 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

24 17.91 18,222,000 14.69 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

6 4.48 183,000 0.15 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตร / 
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

1 0.75 40,000 0.03 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตคู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

21 15.67 8,404,550 6.78 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 

4 2.99 677,000 0.55 

6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลัก             
ธรรมาภิบาล 

7 5.22 460,000 0.37 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7 5.22 120,000 0.10 

รวม 70 52.24 28,106,550 22.66 
 

   ที่มา : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 


