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องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
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  ส่วนที่ 1 
 บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(threats) ของแผนพัฒนาโครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
2.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
2.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
2.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน  
2.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการตาม ข้อ 28, 29 แห่งระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561 ดังนี้  
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

1 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1. สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 

2. เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 1. จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญ
แล้วแต่กรณี เพ่ือรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถ
อภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

3. ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอ
ความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ล าดับ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภา

ท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่ งให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1. ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 

2. เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น 

6 ผู้บริหารท้องถิ่น 1. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 

2. ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
           สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิง
ปริมาณ 
(1.1) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
(1.2) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) 
2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quantity) มีการวัดผลดังนี้  
     (2.1)   แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (2.2)   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม

และ ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   

     (2.3)   การติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) และ
ผลกระทบ (Impact) ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการหรือ คณะท างาน 
ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 

    (2.4)   การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ
พึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความ
พึงพอใจ 
แบบที่ 1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             บ้านเกาะในภาพรวม 
แบบที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
             บ้านเกาะในแต่ยุทธศาสตร์ 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
5.1 ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
5.2 เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่จะต้อง ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความ
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.3 ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไรเพื่อน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5.4 ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.5 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน   
อย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค์เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 

5.6 การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือ
ในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่
ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

   
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายเชือบ   ไอยสุวรรณ์  ประธานกรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นหมู่ที่ 6 บ้านนาตก) 
2 นายราวิน    พันธุ์เผือก   กรรมการ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ) 
3 นายอภิวันท์   พันธนิตย์  กรรมการ (สมาชิกสภาอบต.บ้านเกาะ หมู่ 7  บ้านนาออก) 
4 นายปัญญา   กลิ่นโลกัย  กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นหมู่ที่ 7  บ้านนาออก) 
5 สาธารณสุขอ าเภอพรหมคีรี  กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 
6 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัด

อินทคีรี 
 กรรมการ (ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

7 นายสมบุญ   ทิพย์โท   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม) 
8 นายนิคม   ลักษณะปิยะ  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 7  บ้านนาออก)  
9 หัวหน้าส านักปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
กรรมการ (หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือก) 

10 ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ (หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือก) 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
12 นางสาวฉวีวรรณ   มานพเช้า กรรมการและเลขานุการ (สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ  

(หมู่ 5 บ้านท่าข้าม) 
 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

           (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรโดยให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบั ติหน้าที่ให้
ด าเนินการประชุมกรรมการ เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
----------------------------------------------------------------------- 

วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน    

อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  ความคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม น าการศึกษาพาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. การส่งเสริม พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
2. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน

พัฒนาการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
3. การพัฒนา เมืองน่าอยู่  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ   
5. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

สาธารณสุข ตลอดทั้งสวัสดิการของประชาชน 
6. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม การปูองกันภัยฝุายพลเรือนเพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของคน ครอบครัวและ
ชุมชน เพื่อสร้างความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
2. ประชาชนได้รับการบริการข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและเสมอภาค 
3. ประชาชนมีศักยภาพ และมีชุมชนที่เข้มแข็ง 
4. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น           

การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
5. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ 
6. ประชาชนน้อมน าเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
7. การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
8. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 

 
  

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       
                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
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  1.2 การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
  1.3 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
  2.1 การนันทนาการและส่งเสริมกีฬา  
  2.2 การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  2.3 การสาธารณสุข 
  2.4 การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1 การด าเนินงานสาธารณูปโภค 
  3.2 การระบายน้ า 
  3.3 การผังเมือง 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านแหล่งน้ า 
  4.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค 

4.2  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.2 การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย 
  5.3 การพัฒนาบุคลากร 
  5.4 การพัฒนารายได้ 
  5.5 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  5.6 การให้บริการประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3 การอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน 
 

เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
  3. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  4. ประชาชนมีน้ าอุปโภค - บริโภคและน าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
  5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  6. ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
2. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ร้อยละ 100 
3. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ร้อยละ 80 
4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 10 
5. โครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีมาตรฐานและประชาชนมี

ความสะดวกในการสัญจร ร้อยละ 80 
6. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค - บริโภคและใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละ 70 
7. การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะมีผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นร้อยละ ๖๐  
8. ประชาชนร้อยละ 60 เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเกาะในด้านต่าง ๆ 
9. ประชาชนร้อยละ 70 จิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
2. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  
3. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มีการอนยุรักษ์ สืบสานอย่างต่อเนื่อง 
4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
5. โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
6. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค - บริโภคและใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ  
7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน การฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้ประชาชน ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร พัฒนากระบวนการผลิต เก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและเพ่ิมช่องทาง
ตลาด 

2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน พัฒนา
คุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่ประชาชน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข็งขันในระดับต่าง ๆ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 

3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  
สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

4. การให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือลดปัญหายาเสพติดและเป็นการปูองกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน 
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5. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 

โดยการอนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
6. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ

พร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่
ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า ฝายชะลอน้ า เพ่ือเก็บกักน้ าใช้เพ่ือ
การเกษตร การอุปโภค - บริโภค รวมทั้งวางแผนงาน โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 

9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

10. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การก าจัด/คัดแยกขยะในชุมชน ให้
มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึงตนเอง

ได้น้อมน าเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
2. ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง เพียงพอและเสมอภาค 
3. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
4. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม       

อย่างยังยืน 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 



ส่วนที่ 3 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-----------------------------  
1. การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ  โดยจะท าการประเมินผลและรายงานหลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

 ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

1.1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

1.2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่จัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

1.3) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4) มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิาร

ส่วนต าบล 
  

1.5) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

1.6) มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.1) มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท า

ฐานข้อมูล 
  

2.2) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3) มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพื่อ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  

2.4) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5) มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6) มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7) มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
2.8) มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
2.10) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
2.11) มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
2.12) มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

  9



                         2. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจริง 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ 
 

การเกษตร 
 

ส านักงานปลัด - - 

2.การพัฒนาด้านสังคม 
  

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
การด าเนินงานอ่ืน 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การศึกษา 
สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ 
งบกลาง 

ส านักงานปลัด 
 

28 7,129,670.02 

3.การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 11 3,488,700 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ด าเนินการจริง 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า บริการชุมชนและสังคม 
 

เคหะและชุมชน กองช่าง 
 

- - 

5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 และการบริหารจัดการ  
บ้านเมืองที่ดี 

 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

2 9,430 

6.การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด 1 2,000 

รวมทั้งหมด 42 10,629,800.02 
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

3 

 
 

380,000 

 
 

4 

 
 

310,000 

 
 

12 

 
 

1,310,000 

 
 

12 

 
 

1,310,000 

 
 

12 

 
 

1,310,000 

 
 

43 

 
 

4,620,000 
รวม 3 380,000 4 310,000 12 1,310,000 12 1,310,000 12 1,310,000 43 4,620,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
2.2 แผนงานการศึกษา 
2.3 แผนงานการสาธารณสุข 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
2.6 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.7 แผนงานงบกลาง 

 
4 
 

15 
4 
1 
5 
 

14 
 

6 

 
110,000 

 
2,393,000 
180,000 
150,000 
455,000 

 
575,000 

 
5,577,340 

 
4 
 

14 
4 
1 
7 
 

20 
 

6 

 
110,000 

 
2,668,000 
180,000 
150,000 
705,000 

 
685,000 

 
5,580,000 

 
7 
 

17 
4 
3 
9 
 

21 
 

6 

 
480,000 

 
2,793,000 
200,000 
220,000 
765,000 

 
755,000 

 
5,922,800 

 
7 
 

16 
5 
3 
9 
 

21 
 

6 

 
480,000 

 
2,763,000 
300,000 
240,000 
765,000 

 
755,000 

 
5,922,800 

 
7 
 

16 
5 
2 
9 
 

21 
 

6 

 
480,000 

 
2,763,000 
300,000 
210,000 
765,000 

 
755,000 

 
5,922,800 

 
29 

 
78 
22 
10 
39 

 
97 

 
30 

 
1,660,000 

 
13,380,000 
1,160,000 
970,000 

3,455,000 
 

3,525,000 
 

28,925,740 
รวม 49 9,440,340 56 10,078,000 67 8,342,800 67 11,225,800 66 11,195,800 305 53,075,740 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

17 

 
 

11,248,000 

 
 

20 

 
 

19,989,900 

 
 

59 

 
 

34,056,800 

 
 

67 

 
 

35,861,600 

 
 

63 

 
 

35,216,500 

 
 

226 

 
 

136,,372,800 
รวม 17 11,248,000 20 19,989,900 59 34,056,800 67 35,861,600 63 35,216,500 226 136,,372,800 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน   
แหล่งน้ า 

     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
     4.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

3 
0 

 
 

3,016,600 
         0.00 

 
 

2 
0 

 
 

240,000 
      0.00 

 
 

13 
2 

 
 

6,405,000 
  173,000 

 
 

17 
2 

 
 

52,962,000 
    173,000 

 
 

18 
2 

 
 

53,062,000 
     173,000 

 
 

53 
 6 

 
 

115,685,600 
       519,000 

รวม 3 3,016,600 2 240,000 15 6,578,000 19 53,135,000 20 53,235,000 59 116,204,600 
5) ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้าง       

ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
 
 
4 

 
 
 

30,000 

 
 
 
5 

 
 
 

550,000 

 
 
 

10 

 
 
 

910,000 

 
 
 

10 

 
 
 

910,000 

 
 
 
8 

 
 
 

880,000 

 
 
 

37 

 
 
 

3,280,000 
รวม 4 30,000 5 550,000 10 910,000 10 910,000 8 880,000 37 3,280,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 
4 

 
 
 

200,000 

 
 
 
5 

 
 
 

220,000 

 
 
 
8 

 
 
 

580,000 

 
 
 
8 

 
 
 

580,000 

 
 
 
6 

 
 
 

380,000 

 
 
 

31 

 
 
 

1,960,000 
รวม 4 200,000 5 220,000 8 580,000 8 580,000 6 380,000 31 1,960,000 

รวมทั้งสิ้น 80 24,314,940 92 31,387,900 171 54,570,600 183 103,022,400 175 102,217,300 701 315,513,140 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
   4.1 สรุปโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 
ตามแผนฯ ปี 63 

โครงการที่ต้ังงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติเทียบกับโครงการ 

ตามแผน 

โครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ (เทียบกับ
โครงการที่ต้ังงบ) 

โครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ
(เทียบกับโครงการ

ที่ต้ังงบ) 

โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ(เทียบกับ

โครงการที่ต้ังงบ) 

โครงการที่ยกเลกิ 
เทียบกับโครงการ

ที่ต้ังงบ) 

จ านวน งบประมาณ จ านวน ร้อยละ งบประมาณ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 1,310,000 1 8.33 100,000 0 0 0 0 1 100 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 67 11,135,800 45 67.16 
 

8,564,486 28 62.22 0 0 17 37.78 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน 

59 34,056,800 11 18.64 3,514,200 11 100 0 0 0 0 0 0 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 15 6,578,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริม
สร่า    สร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัด 

 การการบ้านเมืองที่ดี 

10 910,000 5 50 470,000 2 40 0 0 3 60 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 580,000 4 50 110,000 1 25 0 0 3 75 0 0 

รวม 171 54,570,600 66 38.60 12,758,686 42 63.63 0 0 24 36.37 0 0 
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 4.2 สรุปค่าครุภัณฑ ์

แผนงาน 
จ านวนครุภัณฑ์ 

ที่ตั้งงบประมาณ ปี 63 
ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการเสร็จ 
(เทียบกับครุภัณฑ์ที่ตั้งงบ) 

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
(เทียบกับครุภัณฑ์ที่ตั้งงบ) 

ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(เทียบกับครุภัณฑ์ที่ตั้งงบ) 

ครุภัณฑ์ที่ยกเลิก 
(เทียบกับครุภัณฑ์ 

ที่ตั้งงบ) 
จ านวน งบประมาณ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 213,190 4 66.67 0 0 2 33.33 0 0 

2. แผนงานการศึกษา 1 16,000 1 100      0 0 0 0 0 0 

1. 3. แผนงานเคหะและชุมชน 1 7,290 1 100 0 0 0 0 0 0 

รวม 8 236,480 6 75 0 0 2 25 0 0 
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2563 
   5.1 การเบิกจ่ายโครงการพัฒนา 

16 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่ตั้ง
งบประมาณ 

 

งบประมาณที่ตั้ง
จ่ายทั้งหมด 

(บาท) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ

เบิกจ่ายทั้งหมด 
 

ร้อยละ 
(งบประมาณที่
เบิกจ่ายเทียบ

ทีต่ั้งงบประมาณ) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย (เทียบกับงบที่เบิกจ่ายทั้งหมด) 

 
 

งบปกติ เงินสะสม 
งบอ่ืน 

หรือเงินอุดหนุน   
เฉพาะกิจ 

 
 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน

เงิน 
ร้อยละ จ านวน

เงิน 
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   เศรษฐกิจ 

1 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   สังคม 

45 8,564,486 7,129,670.02 83.24 7,129,670.02 100 0 0 0 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   โครงสร้างพื้นฐาน 

11 3,514,200 3,488,700 99.27 3,488,700 100 0 0 0 0 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  
   แหล่งน้ า 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
  การเสรมิสร้างธรรมาภิบาล 

   และการบรหิารจดัการ  
   บ้านเมืองที่ดี 

5 470,000 9,430 2.00 9,430 100 0 0 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 

4 110,000 2,000 1.81 2,000 100 0 0 0 0 

รวม 66 12,758,686 10,629,800.02 83.31 10,629,800.02 100 0 0 0 0 



 

 
 5.2 การเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
  

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการที่ตั้ง
งบประมาณ 

 

งบประมาณที่ตั้ง
จ่ายท้ังหมด 

(บาท) 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 
(เบิกจ่าย) 
ทั้งหมด 

 

ร้อยละ 

(งบประมาณ
เบิกจ่ายเทียบ

กับท่ีตั้ง
งบประมาณ

ทั้งหมด) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย (เทียบกับงบที่เบิกจ่ายทั้งหมด) 

 
 

งบปกติ เงินสะสม 
งบอ่ืนหรือเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวน

เงิน 

ร้อยละ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 213,190 198,800 93.25 198,800 100 0 0 0 0 

2.  แผนงานการศึกษา 1 16,000 16,000 100 16,000 100 0 0 0 0 

3.  แผนงานเคหะและชุมชน 
1 7,290 7,290 100 7,290 100 0 0 0 

 
0 

รวม 8 236,480 222,090 93.91 222,090 100 0 0 0 0 
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดให้รายงานผลการติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
2.  วัน/ เดือน/ปี ที่รายงาน   พฤศจิกายน   2563 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2562 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่แก้ไข เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบระหว่างแผนในปี  2563 และจ านวนโครงการที่ ได้ด า เนินการตั้ งงบประมาณ                    
ในปีงบประมาณ 2563 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

จ านวนโครงการที่ได้น าไปตั้ง 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เทียบกับโครงการตามแผน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 1 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 67 45 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พื้นฐาน 

59 11 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 15 0 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง 
   ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
  บ้านเมืองที่ด ี

10 5 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 4 

รวม 171 66 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
------------------------------------------------------- 

 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน 

  (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                   
ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวม                        
ทั้งปีงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้   

          ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานภาพรวม 
   ค าชี้แจง  :  การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในภาพรวม  
   ส ารวจ ณ เดือน พฤศจิกายน  2563 

 1. ข้อมูลทั่วไป (คิดเป็นร้อยละ) 
  1.  เพศ         (1) ชาย               48 %            (2) หญิง  52% 

  2.  อายุ          (1) ต่ ากว่า  20 ปี   18%       (2) 20 - 30 ปี  16%      
     (3) 31 - 40 ปี     12%       (4) 41 - 50 ปี  16%    

            (5) 50 - 60 ปี      22%          (6) มากกว่า  60 ปี 16% 

  3. การศึกษา    (1) ประถมศึกษา  42%      (2) มัธยม / เทียบเท่า 40%     
   (3) อนุปริญญา/เทียบเท่า    4%            (4) ปริญญาตรี  12%        
   (5) สูงกว่าปริญญาตรี         2 %   (6) อ่ืนๆ (ระบุ)             0 % 

  4.  อาชีพหลัก    (1) รับราชการ         12%            (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  10 %    
   (3) ค้าขาย  16%                       (4) รับจ้าง    24 %              
   (5) นักเรียน/นักศึกษา 14%                 (6) เกษตรกร   24% 
                            (7) อ่ืนๆ (ระบุ)...         0% 
 
        2.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในภาพรวม (ร้อยละ) 

                                   ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 84 16 - 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 82 18 - 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 68 32 - 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนรับทราบ 64 36 - 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 56 44 - 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 64 36 - 
7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 64 36 - 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 62 38 - 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70 30 - 

สรุปรวม 68.22 31.78 - 
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3. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะต่อผลการด าเนินงาน 
  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
    ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 

        

      คะแนนความพึงพอใจ 
       (เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.42 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.32 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.24 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.30 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.34 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.26 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.12 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.00 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.68 

ภาพรวม 9.30 
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ประเด็น 
    คะแนนความพึงพอใจ 
       (เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.68 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.68 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.58 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.36 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.26 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.46 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.36 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.26 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.32 

ภาพรวม 9.44 



 

 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  กาพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ประเด็น 
    คะแนนความพึงพอใจ 
       (เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.50 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.38 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.34 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.36 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.34 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.24 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.26 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.30 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.36 

ภาพรวม 9.34 
 
 

      ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 

    ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.60 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.32 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.46 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.46 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.26 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.18 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.18 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.42 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.38 

ภาพรวม 9.36 
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   ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     

ประเด็น 
    คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.34 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.36 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.46 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.56 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.42 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.18 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.20 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.28 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.22 

ภาพรวม 9.33 
  
    ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น 
    คะแนนความพึงพอใจ 
       (เต็ม 10 คะแนน) 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.40 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.44 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9.30 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9.44 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.46 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.52 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.38 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.30 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.38 

ภาพรวม 9.40 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม  
            จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะในปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 ความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สรุปโครงการพัฒนาได้ดังนี้ 

            1.1 ปริมาณ (Quantity) โครงการที่ด าเนินการในปงบประมาณพ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
             โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 171 โครงการ            
งบประมาณ 54,570,600 บาท แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 12  โครงการ  งบประมาณ   1,310,000 บาท 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวน 67  โครงการ  งบประมาณ 11,135,800 บาท 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง จ านวน 59  โครงการ  งบประมาณ 34,056,800 บาท 
              พ้ืนฐาน 
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน 15  โครงการ  งบประมาณ   6,578,000 บาท 

             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริม จ านวน 10  โครงการ  งบประมาณ      910,000 บาท 
                     สร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัด 

              การบ้านเมืองที่ดี 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  จ านวน  8  โครงการ   งบประมาณ      580,000 บาท 
              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 12,758,686 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.60 บาท ของ
โครงการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณพ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 1  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 8.33    
                                                    งบประมาณ   100,000 บาท 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวน 45 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 67.16 
                                                               งบประมาณ 8,564,486 บาท 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง จ านวน 11 โครงการ     คิดเป็นร้อยละ 18.64 
              พ้ืนฐาน                                        งบประมาณ   3,514,200   บาท 
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน 0 โครงการ     คิดเป็นร้อยละ 0   
                                                               งบประมาณ   -  บาท 

             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริม จ านวน 5 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 50 
                    สร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัด      งบประมาณ 470,000 บาท 

              การบ้านเมืองที่ดี 
                 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  จ านวน 4 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 50 

              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      งบประมาณ  110,000  บาท 
 
 
 

23 



 

 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเทียบกับโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ านวน 42 โครงการ  

      งบประมาณเบิกจ่าย 10,629,800.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.63 ของโครงการที่ด าเนินการแล้ว          
เสร็จเทียบกับโครงการที่ตั้งงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 0 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0  
      งบประมาณ 0 บาท 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวน 28  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 62.22 
                                                               งบประมาณ 7,129,670.02 บาท 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง จ านวน 11 โครงการ                 คิดเป็นร้อยละ 100 
              พ้ืนฐาน                                        งบประมาณ  3,488,700   บาท 
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน 0 โครงการ                 คิดเป็นร้อยละ 0   
                                                               งบประมาณ 0 บาท 

             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริม จ านวน 2 โครงการ                   คิดเป็นร้อยละ 40 
                    สร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัด      งบประมาณ 9,430 บาท 

                การบ้านเมืองที่ดี 
                 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  จ านวน 1 โครงการ                   คิดเป็นร้อยละ 25 

         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     งบประมาณ  2,000  บาท 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเทียบกับโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ   
งบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย 1,527,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.37 ของ โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการเทียบกับโครงการที่ตั้งงบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10  
      งบประมาณ 100,000 บาท 

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวน 17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 37.78 
                                                               งบประมาณ 897,500 บาท 
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง จ านวน 0 โครงการ                 คิดเป็นร้อยละ 0 
              พ้ืนฐาน                                        งบประมาณ  0   บาท 
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า จ านวน 0 โครงการ                 คิดเป็นร้อยละ 0   
                                                               งบประมาณ 0 บาท 

             5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริม จ านวน 3 โครงการ                   คิดเป็นร้อยละ 60 
                    สร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัด      งบประมาณ 440,000 บาท 

               การบ้านเมืองที่ดี 
                 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  จ านวน 3 โครงการ                   คิดเป็นร้อยละ 75 

        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      งบประมาณ  90,000  บาท 
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 1.2 คุณภาพ (Quality) ของโครงการทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                                   ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 84 16 - 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม 82 18 - 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 68 32 - 
4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ให้ประชาชนรับทราบ 64 36 - 
5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 56 44 - 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 64 36 - 
7.ผลการด าเนินโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 64 36 - 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 62 38 - 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70 30 - 

สรุปรวม 68.22 31.78 - 
 
 

  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1. การดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการปลูกพืชเศรษฐกิจอยากให้มีการศึกษาดูงานเรื่องการ     

ปลูกอินทผาลัม โก้โก้ กาแฟ หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่พ้ืนที่ต าบลยังไม่มีหรือมีแต่มีน้อย 
3. อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะจัดโครงการปลูกผักสวนครัวสองข้างทางถนนต าบล 
    บ้านเกาะ 

 2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ

หน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
 3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบ

กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็น อปท. ขนาดเล็กท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลน้อย แต่ภารกิจอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะมีเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะไม่สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมได้หมดและไม่สามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

  - เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
           - การด าเนินการโครงการหลายโครงการอาจมีข้อจ ากัดเรื่องระเบียบ การบริหารงบประมาณจึงไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทุกโครงการ 
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