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ค าน า 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

  ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
และมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างจึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2564)  ขึ้น เพื่อน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางน ามาปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ในรายงานฉบับนี้ จะ
ได้รับการพิจารณาจากคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง และน าไปแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ให้บังเกิดผลดีต่อประชาชนและองค์กรต่อไป 
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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน
มีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  
 ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปลา่ของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
 ๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

 การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ ( feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ   



๒ 

 

 “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่ กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด และเป็นกลไกของการ
ขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจ
ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้างหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
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(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้างโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี ้
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.บ้านสร้าง           
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในต าบลบ้านสร้างหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้างต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้าง ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างดังนี ้
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
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รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที ่3  
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้างโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้
มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 

ขัน้ตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน      
ต าบลบ้านสร้าง ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้างก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้างอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้างก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวธิีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได ้
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้างก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ต้น 
  5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
( formal or semi- formal interview)  ซึ่ ง ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้ าง ( structure interviews) 
ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูด
สนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้างใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้างมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชวีิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
  5.3.4 การส ารวจ (surveys)  ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น            
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วน     
ต าบลบ้านสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จะมีการ
บันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้าง 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
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พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  6.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างแต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้าง 



 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างมีรายละเอียด ดังนี ้
   วิสัยทัศน์ 
 “ชุมชนน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

 พันธกจิ   
 1. เสริมสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความสงบเรียบร้อย
ชุมชน 
 3. เสริมสร้างศักยภาพด้านการเกษตรให้มีความมั่นคง 
 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 6. เพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นสร้าง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 

 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑  ด้านการพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
 เปา้หมาย 
  1.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ได้รับบริการสาธารณะที่คุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับการจัดการเรียน
 การศึกษาและการกีฬาของประชาชนในต าบลให้สูงขึ้น ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียม
 ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรม มีทักษะและการ
 ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถ
 ปรับตัวรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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 2. พัฒนาให้ต าบลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษ์
 ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของเอกลักษณ์
 ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 แนวทางการพฒันา 
 1. ส่งเสริมสุขอนามัย และสุขภาวะของชุมชน 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ 
 3. ส่งเสริมศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญของชาติ 
 4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  ด้านการรักษาความสงบเรยีบร้อย และความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 
 เปา้หมาย 
 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษา
 ความสงบเรียบร้อย และการรับรู้ข่าวสารของชุมชน 
 แนวทางการพฒันา 
 1. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมือง 
 4. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติด และอบายมขุ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่๓ ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ 
 เปา้หมาย 
 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนว
 ทฤษฎีใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน และส่งเสริมให้
 ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มัน่คงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 แนวทางการพฒันา 
 1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 3. ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ่

  

 

 

 

 



๑๓ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔  ด้านการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
 เปา้หมาย 
 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ
 ต้องการประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นทีเ่พื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 แนวทางการพฒันา 
 1. ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง/ลูกรัง และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
 2. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 3. พัฒนาระบบการระบายน้ า 
 4. พัฒนาระบบการประปา แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  ด้านการบรหิารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมภบิาล 
 เปา้หมาย 
  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมของ
 องค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับสง่เสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน ตลอดจน
 พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ และจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มี
 คุณภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตรวจสอบผล
 การปฏิบัติราชการ 

 แนวทางการพฒันา 
 1. ส่งเสริมกระบวนการท างานและวิธีการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 2. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 3. ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดี และทันสมัย 

 กลยทุธ์ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่๑ ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรใหม้ีความสามารถ 
  กลุยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

 ยทุธศาสตรท์ี ่๒  ด้านการรักษาความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์นิ 
  กลุยุทธ์ที่1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
       /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
  กลุยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

 ยทุธศาสตรท์ี ่๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 
  กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตต าบล 
  กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริม/ดูแล/ฟืน้ฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นทjี 



๑๔ 
 

 ยทุธศาสตรท์ี ่๔  ด้านการพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
  กลุยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพอต่อความ
       ต้องการของประชาชน 

 ยทุธศาสตรท์ี ่5  ด้านการบริหารจดัการองคก์รตามหลักธรรมภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรใหม้ีความสามารถ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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แบบ ผ.01             

บัญชีสรุปโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565 

อบต.บ้านสร้าง บ้านสร้าง จ.ปราจนีบุรี 

ยุทธศาสตร์ 

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

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน              

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 400,000.00 2 380,000.00 3 240,000.00 3 240,000.00 4 290,000.00 14 1,550,000.00 

     แผนงานการศึกษา 3 1,340,660.00 3 1,296,320.00 3 1,500,000.00 3 1,500,000.00 4 4,500,000.00 16 10,136,980.00 

     แผนงานสาธารณสุข 2 60,000.00 3 200,000.00 4 290,000.00 4 290,000.00 4 290,000.00 17 1,130,000.00 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 20,000.00 1 20,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 8 220,000.00 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2 60,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60,000.00 

     แผนงานงบกลาง 3 4,970,400.00 3 5,174,400.00 3 5,530,000.00 3 6,035,000.00 3 6,440,000.00 15 28,149,800.00 
ยทุธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น              

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 70,000.00 2 70,000.00 3 330,000.00 3 330,000.00 5 530,000.00 15 1,330,000.00 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 5 230,000.00 4 669,800.00 5 220,000.00 5 220,000.00 10 720,000.00 29 2,059,800.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ              

     แผนงานการเกษตร 2 13,000.00 4 189,500.00 6 1,967,200.00 6 625,700.00 10 1,262,700.00 28 4,058,100.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน              

     แผนงานเคหะและชุมชน 5 6,965,600.00 2 2,435,813.00 2 27,500,000.00 18 13,773,000.00 3 11,100,000.00 30 61,774,413.00 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 2 700,000.00 26 26,797,200.00 28 27,497,200.00 

     แผนงานการเกษตร 1 451,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 451,000.00 

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภิบาล              

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 70,000.00 2 70,000.00 2 55,000.00 2 55,000.00 2 55,000.00 10 305,000.00 

รวมทั้งส้ิน 30 14,650,660.00 26 10,505,833.00 33 37,692,200.00 51 23,828,700.00 73 52,044,900.00 213 138,722,293.00 

ขอ้มูล ณ 15/12/2564 
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2. การด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะปี 2564 
 - โครงการตามแผนงานจ านวน 51 โครงการ งบประมาณตามแผนงาน จ านวน 23,828,700 บาท 
 - โครงการที่ไดร้ับอนุมัติงบประมาณ จ านวน 39 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน 13,623,525 บาท 
 - โครงการที่ไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 17 โครงการ งบประมาณที่ใช้ จ านวน 8,651,032.62 บาท 

ยทุธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ โครงการทีไ่ด้รับการอนุมัติงบประมาณ ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

แผนงานบริหารทั่วไป 3 240,000 2 100,000 - - 
แผนงานการศึกษา 3 1,500,000 3 1,180,000 3 813,130.22 
แผนงานสาธารณสุข 4 290,000 4 219,600 1 140,000 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 60,000 2 59,925 - - 
แผนงานการ ศาสนา วัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

- - - -   

แผนงานงบกลาง 3 6,035,000 3 6,224,000 3 5,311,800 
2. ยุทธศาสตรก์ารรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 330,000 2 220,000 2 103,352.40 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5 220,000 4 105,400 2 59,750 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 6 625,700 2 2,800 - - 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 18 13,773,000 15 5,047,000 6 1,785,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

2 700,000 - - - - 

5. ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 

แผนงานบริหารทั่วไป 2 55,000 2 26,800 - - 

รวม 51 23,828,700 39 13,185,525 17 8,213,032.62 
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3. สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ประจ าปี 2564 

ยทุธศาสตร์ 
จ านวนโครงการตาม
แผนพฒันาท้องถิน่ 

จ านวนโครงการทีไ่ด้รับการ
อนมุตัิงบประมาณ 

คิดเป็นรอ้ยละ 
(ของโครงการ

ทั้งหมด) 

จ านวนโครงการที่
ด าเนนิการแลว้เสรจ็ 

คิดเป็นรอ้ยละ 
(ของโครงการ

ทั้งหมด) 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 15 14 27.45 7 13.73 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

8 6 11.77 4 7.85 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 2 3.92 - 0.00 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 15 29.41 6 11.77 
5. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 2 2 3.92 - 0.00 

รวม 51 39 76.47 17 33.33 

 
4. สรุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 

ยทุธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณทีไ่ด้รับ

การอนมุตัิงบประมาณ 

คิดเป็นรอ้ยละ 
(ของงบประมาณ

ทั้งหมด) 

จ านวนงบประมาณที่
ใช้ด าเนนิโครงการ 

คิดเป็นรอ้ยละ 
(ของงบประมาณ

ทั้งหมด) 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 7,783,525 59.03 6,264,930.22 47.51 
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

325,400 2.47 163,102.40 1.24 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2,800 0.02 - 0.00 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 5,047,000 38.28 1,785,000 13.54 
5. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 26,800 0.20 - 0.00 

รวม 13,185,525 - 8,213,032.62 62.29 

 



 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและ
ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3  ถึง กันยายน ๒๕๖4)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผล
แบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้  

๑. ลกัษณะของแบบตวัชี้วดัการปฏิบัตงิาน 

 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิ จกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวชี้วัดการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวชี้วัด เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวชี้วัดเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (earity warning system)  
เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    

 ๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน     
  ๒.๑  ท าให้ทราบได้ว่า สิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จเพราะเหตใุดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม     
  ๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ผูที่ควบคุมดูแล
กิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็
ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานต่อไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
  ๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น  
            



๑๙ 
 
  ๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช เปนเกณฑ
พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังว
าจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

 ๓.  วัตถุประสงคใ์นการใชแ้บบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน     
  ๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา    
  ๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ     
  ๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

 ๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน     
  ๔.๑  ก าหนดตวัชี้วัดการปฏิบัติงาน       
  ๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด      
  ๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัด      
  ๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด 

 ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน     
 การก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้    
 (๑)  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  ตัวชี้วัดที่  ๑  :  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา (๕  คะแนน)   
  ตัวชี้วัดที่  ๒  :  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
            ท้องถิ่น (๕  คะแนน)     

 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เฉพาะปี 2564    
  ตัวชี้วัดที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)   
  ตัวชี้วัดที่  ๔  :  การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
            (๕  คะแนน)  

 (๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ         
  ตัวชี้วัดที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน)     
  ตัวชี้วัดที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้    
 คะแนน  ๓๐  คะแนน     =  ดีมาก    
 คะแนน  26 – 29 คะแนน  =  ดี     
 คะแนน  21 - ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช ้     
 ต่ ากว่า  ๒๐      =   ต้องปรับปรุง 

 

 



๒๐ 
 
ตัวชี้วัดที ่ ๑   :  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพฒันา 

ผลการติดตามและประเมิน 

๑.๑ ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

คะแนนเตม็   ๒    

คะแนนทีไ่ด้   ๒             

เกณฑต์ัวชี้วัด  :   มกีารด าเนินการครบทกุขัน้ตอน  คะแนนเตม็  ๒  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๔ ขัน้ตอน)    ได้  ๒  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๒ - ๓  ขั้นตอน     ได้  ๑  คะแนน 

                                 มีการด าเนินการ ๑  ขั้นตอน    ไม่ได้คะแนน 

ล าดบัที ่ การด าเนนิการ มกีารด าเนินการ 

(ใสเ่ครื่องหมาย ) 

๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒    

๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัด  

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

๑.๒ ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

คะแนนเตม็   ๒    

คะแนนทีไ่ด้   ๒        

เกณฑต์ัวชี้วัด  :   มกีารด าเนินการครบทกุขัน้ตอน  คะแนนเตม็  ๒  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๘ ขัน้ตอน)    ได้  ๒  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๕ - ๗  ขั้นตอน     ได้  ๑  คะแนน 

  มีการด าเนินการ ๑ - ๔  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ล าดบัที ่ การด าเนนิการ มกีารด าเนินการ 

(ใสเ่ครื่องหมาย ) 

๑ วิสัยทัศน ์  

๒ ยุทธศาสตร์  

๓ เป้าประสงค ์  

๔ ตัวชี้วัด  

๕ ค่าเป้าหมาย  

๖ กลยุทธ  

๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์  

๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

๑.๓ การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเตม็   ๑    

คะแนนทีไ่ด้   ๑        

เกณฑต์ัวชี้วัด  :   มกีารด าเนินการครบทกุขัน้ตอน  คะแนนเตม็  ๔  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๒ ขัน้ตอน)    ได้  ๑  คะแนน 

  มีการด าเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง   ไม่ได้คะแนน 
  

ล าดบัที ่ การด าเนนิการ มกีารด าเนินการ 

(ใสเ่ครื่องหมาย ) 

๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

ผลการติดตามประเมินตัวชี้วดัที ่ ๑  :  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

คะแนนเตม็   ๕   
คะแนนทีไ่ด้   ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 
ตัวชี้วัดที ่ ๒   :  การตดิตามประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาท้องถิน่ 
เกณฑต์ัวชี้วัด  :   มกีารด าเนินการตามประเดน็การพิจารณาการติดตามประเมินผลยทุธศาสตร์เพือ่ความ 
    สอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ปีคะแนนเตม็ ๕ คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐   คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวชี้วัดที ่ ๒   :  ยทุธศาสตรม์คีวามสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิน่ 

คะแนนเตม็   ๕    

คะแนนทีไ่ด้   4   . 

แผนพฒันา การติดตามและประเมนิ คะแนนประเมนิ คะแนนทีไ่ด้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินคุณภาพของแผน ๑๐๐  คะแนน 98 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

๑.  ข้อมลูทัว่ไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ๒๐ 18 

๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ ๑๕ ๑๕ 

๓.  ยทุธศาสตร ์ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๑๐ 

๓.๒  ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (๑๐) ๑๐ 

๓.๓  ยทุธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๑๐ 

๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 4 

๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 4 

๓.๖  เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (๕) 4 

๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 4 

๓.๘  แผนงาน (๕) 4 

๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 4 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 3 

รวม ๑๐๐ 90 



๒๔ 
 
ตัวชี้วัดที ่ ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่       
เกณฑต์ัวชี้วัด  :   มกีารด าเนินการครบทกุขัน้ตอน  คะแนนเตม็  ๕  คะแนน 
     มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
     มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
     มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
     มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวชี้วัดที ่ ๓ : ขัน้ตอนการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่  

คะแนนเตม็   ๕    

คะแนนทีไ่ด้   4   . 

ล าดบัที ่ การด าเนนิการ มกีารด าเนินการ 

(ใสเ่ครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคม  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน X 

๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกนิศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  

๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา 

 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕
62 

 

มกีารด าเนินการครบ  8 - 9  ขัน้ตอน   



๒๕ 
 
ตัวชี้วัดที ่ ๔   :  การตดิตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่  

เกณฑต์ัวชี้วัด  :   มกีารด าเนินการตามประเดน็การพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคลอ้ง    แผนพฒันาทอ้งถิน่ คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐   คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวชี้วัดที ่ ๔ : การติดตามประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ 

คะแนนเตม็   ๕    

คะแนนทีไ่ด้   ๕   . 

แผนพฒันา การติดตามและประเมนิ คะแนนประเมนิ คะแนนทีไ่ด้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

รายละเอยีดผลการติดตามและประเมนิผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
เพือ่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เตม็ 
คะแนน 

ทีไ่ด้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพฒันา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิัตใินเชิงปริมาณ  ๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปปฏบิัตใินเชิงคณุภาพ  ๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

๕ ๕ 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

๕ ๕ 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  ๔ ๔ 

   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕ ๕ 

   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



๒๗ 
 
ตัวชี้วัดที ่ ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑก์ารประเมิน  :  การด าเนนิโครงการ  คะแนนเตม็  ๕  คะแนน 
     ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
     ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
     ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
     ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวชี้วัดที ่ ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเตม็   ๕    

คะแนนทีไ่ด้   3   . 

การด าเนนิการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 

 

คะแนน 

แผนพฒันาท้องถิน่(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5)  
เฉพาะปี 64 

51 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

39 76.47 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

39 76.47 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4  (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน 
๒๕๖3) 

17 33.33 3 

หมายเหต ุ :  ค านวณรอ้ยละจากแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 
ตัวชี้วัดที ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสยีหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑก์ารประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกดิขึ้น คะแนนเตม็  ๕  คะแนน 
    ไมม่ีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
    มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
    มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
    มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

 ผลการติดตามประเมิน 

ตัวชี้วัดที ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสยีหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเตม็   ๕    

คะแนนทีไ่ด้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ 

โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง กันยายน ๒๕๖4)   

17 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 

๔.๔  สรุปผลการประเมนิตัวชี้วัด 

ล าดบัที ่ ตัวชี้วัด คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ๕ 

๒ การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕ 4 

๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ 4 

๔ การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕ ๕ 

๕ การด าเนินโครงการ ๕ 3 

๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 5 

รวมคะแนน ๓๐ 26 

 

 

 



๒๙ 
 
ข้อคิดเหน็             
 จากสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงานคะแนนที่ได้ 23 คะแนนซึ่งเป็นผลคะแนนในระดับ
พอใช ้

ข้อเสนอแนะ   

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างในการติดตามและประเมินผลรอบนี้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ โดยได้คะแนนการประเมินในระดับพอใช้ จึงเห็นควรให้
เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลในระบบ e-plan ด าเนินการลงข้อมูลในระบบให้ทันต่อการ
รายงานตามรอบระยะเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงและตรวจสอบได้ ต่อไป 

   



 

 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕๖4) เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
บรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (e-plan)  และได้น า
ข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มี
ประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปใน ดังนี้ 
  ๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน           
  2. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการประเภทโครงการกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพหรืออบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน ในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้
งบประมาณมากกว่า เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา ในด้านการศึกษา 
ด้านสาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  
การตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและหมู่บ้านให้เข้มแข็ง  
สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
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