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คํานํา 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหมี

การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวัน  

  ดังนั้นเพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนเปนไปดวยความถูกตองเปนไปตามระเบียบ 

และมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสรางจึงได

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสรางปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563)  ข้ึน เพ่ือนําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางนํามาปรับปรุงใหนโยบายสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย

และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและ หวังเปนอยางยิ่งวาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสราง ในรายงานฉบับนี้ จะ

ไดรับการพิจารณาจากคณะบรหิารองคการบริหารสวนตําบลบานสราง และนําไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง ใหบังเกิดผลดีตอประชาชนและองคกรตอไป 
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ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ

ท่ี 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังใน

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ 

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถ

ตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผน

มีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 ๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  

 ๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  

 ๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  

 ๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  

 การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดี

ท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไม

สามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ

ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 

ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบ

มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและ

ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ

ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ

ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการ

ตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับ

ประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของ

โครงการตางๆ   



๒ 
 

 “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ี

ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ

หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู

ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ

สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล

ยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ

เปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

 ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส สามารถชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด และเปนกลไกของการ

ขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธปิไตยในทองถ่ิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ี

วางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็

ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภา

ทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอก

ถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจ

ซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปดวย ยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง จึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลบานสรางหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไว
หรือไม รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสราง
ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม 
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
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(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานสรางผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลบานสราง  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี  สภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความ
พึงพอใจของประชาชนตําบล/องคการบริหารสวนตําบลบานสราง 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความ
สุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางให
เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองต้ังรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยาง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในองคการบริหารสวนตําบลบานสรางใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ 
พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บานสรางโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน 
เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงได
กําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางซ่ึงจะ
ชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของ อบต.บานสราง           
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ 
ประชาชนในตําบลบานสรางหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

  3.1 การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบาน
สรางตองดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลบานสราง 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
  3.2 การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบาน
สราง ไดกําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะ
ติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน 
จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการให
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รายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือ
สังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึง
สวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะได
ครบข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4  การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว   แต
ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานสราง 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตาม
แบบท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนท่ี 3  
 

  2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลบานสรางโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางหรือผูเก่ียวของหรือผู
มีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงาน
สรุป ซ่ึงอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
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4. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางมี
อํานาจหนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลบานสราง  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตําบล/องคการบริหารสวน      

ตําบลบานสราง ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง

ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมนิผล 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 
สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 



๗ 
 

5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล      

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 

local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสรางใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ

พิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิด

สรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปน

ตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม 

(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัย

สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน

รวมท้ังเกณฑมาตรฐานแบบตางๆ  ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว จึงนํา

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการ

สํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบาน
สรางกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลบานสรางอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผาน
มาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินภายในกําหนดเวลา เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  5.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบล 
  5.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู
จริงในองคการบริหารสวนตําบลบานสรางมาปฏิบัติงาน 
 

  5.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัด
จากรายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง
ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
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  5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ี
จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล 
และอาจรวมถึงอําเภอ....และจังหวัด....ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ิน
แบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบาน
สรางกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ี
จากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางเปนขอมูลท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

   5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบาน
สรางกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
วัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เปน
ตน 
  5.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณ
เปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  
โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ 
( formal or semi- formal interview) ซ่ึ ง ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสร าง  (structure interviews) 
ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลายๆ กับการพูด
สนทนาอยางไมมีพิธีรีตองไมเครงครัดในข้ันตอน 
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   5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลบานสรางใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลบานสรางมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน  มีกิจกรรมรวมกัน  
   (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวน
ไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลบานสราง  
  5.3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเ พ่ือประเมินความคิดเห็น            
การรับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลองคการบริหารสวน    
ตําบลบานสรางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสราง จะมีการ
บันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 

 

  5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบาน
สราง 
 
6. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้ 
  6.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  6.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินและ
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ัง
ในปจจุบันและอนาคต 
  6.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหา
ตาง ๆ ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําให
ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  6.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผู เก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ



๑๐ 
 

พัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  6.7 ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบานสรางแตละคน แตละ
สํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมาย
ขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิด
ประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
  6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาน
สราง 



 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
   1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา  
    1.1.1 แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลบานสราง เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนด
ระยะเวลา 5 ป พ.ศ.2561-2565 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง 
ท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุร ี
    1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสรางมีรายละเอียด ดังนี้ 
   วิสัยทัศน 
 “ชุมชนนาอยู เกษตรกาวหนา อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน” 

 พันธกิจ   

 1. เสริมสรางความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียง สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห 

 2. เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย

ชุมชน 

 3. เสริมสรางศักยภาพดานการเกษตรใหมีความม่ันคง 

 4. เสริมสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6. เพ่ิมสมรรถนะขององคกรในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง  

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล 

 แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 เปาหมาย 

  1.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

 ไดรับบริการสาธารณะท่ีคุณภาพ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และยกระดับการจัดการเรียน

 การศึกษาและการกีฬาของประชาชนในตําบลใหสูงข้ึน ครอบคลุมท่ัวถึงอยางมีคุณภาพ เพ่ือเตรียม

 ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสริมสรางประชาชนใหมีคุณธรรม มีทักษะและการ

 ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถ

 ปรับตัวรูเทาทัน กับการเปลี่ยนแปลงสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 



๑๒ 
 

 2. พัฒนาใหตําบลบานสรางเปนแหลงวัฒนธรรมท่ีดีงาม และสงเสริมการอนุรักษ

 ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินและความหลากหลายของเอกลักษณ

 ทางวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูอยางม่ันคง และเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริมสุขอนามัย และสุขภาวะของชุมชน 

 2. สงเสริมการเรียนรู และการจัดการศึกษาท้ังระบบเชิงบูรณาการ 

 3. สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวันสําคัญของชาติ 

 4. สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 

 5. สงเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  ดานการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 เปาหมาย 

 เสริมสรางประสิทธิภาพในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรักษา

 ความสงบเรียบรอย และการรับรูขาวสารของชุมชน 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 2. สงเสริมการพัฒนาดานการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

 3. สงเสริมใหประชาชนรูเทาทันขาวสารและเหตุการณบานเมือง 

 4. สงเสริมการปองกัน การแกไข การปราบปรามยาเสพติด และอบายมุข 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 เปาหมาย 

 สงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนว

 ทฤษฎีใหม และเสริมสรางศักยภาพความเปนเมืองเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และสงเสริมให

 ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. สงเสริมอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ และการแกไขปญหาความยากจน 

 3. สงเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

 เปาหมาย 

 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานเพียงพอตอความ

 ตองการประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. กอสรางถนน คสล./ลาดยาง/ลูกรัง และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพสมบูรณ 

 2. พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 

 3. พัฒนาระบบการระบายน้ํา 

 4. พัฒนาระบบการประปา แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล 

 เปาหมาย 

  พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล เสริมสรางวัฒนธรรม และคานิยมของ

 องคกรดานคุณธรรมจริยธรรม พรอมกับสงเสรมิใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคูกัน ตลอดจน

 พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ และจัดการบริการภาครัฐใหประชาชนเขาถึงไดอยางเสมอภาค รวดเร็ว มี

 คุณภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน รวมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังตรวจสอบผล

 การปฏิบัติราชการ 

 แนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริมกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ 

 2. สงเสริมการสรางจิตสํานึกประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 3. สงเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร และระบบคุณธรรมจริยธรรม 

 4. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพขององคกรเพ่ือการบริการท่ีดี และทันสมัย 

 กลยุทธ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมศักยภาพของบุคลากร และองคกรใหมีความสามารถ 

  กลุยุทธท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒  ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  กลุยุทธท่ี1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

       /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

  กลุยุทธท่ี 2 เสริมสรางความสามัคคีในชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพในเขตตําบล 

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริม/ดูแล/ฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนทีj 



๑๔ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

  กลุยุทธท่ี 1 สงเสริม/ดูแล/รักษา เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/ประปา ใหเพียงพอตอความ

       ตองการของประชาชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมศักยภาพของบุคลากร และองคกรใหมีความสามารถ 

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
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แบบบัญชีสรุปการวางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง 

ยุทธศาสตร 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชน 

            

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 400,000.00 2 380,000.00 3 240,000.00 3 240,000.00 3 240,000.00 13 1,500,000.00 

     แผนงานการศึกษา 3 1,340,660.00 3 1,296,320.00 3 1,500,000.00 3 1,500,000.00 3 1,500,000.00 15 7,136,980.00 

     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 

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

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

2 60,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 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 

ยุทธศาสตรการรักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

            

     แผนงานงานรักษาความสงบ
ภายใน 

2 70,000.00 2 70,000.00 3 330,000.00 3 330,000.00 3 330,000.00 13 1,130,000.00 

     แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

5 230,000.00 4 669,800.00 5 220,000.00 5 220,000.00 5 220,000.00 24 1,559,800.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

            

     แผนงานการเกษตร 2 13,000.00 4 189,500.00 6 1,967,200.00 4 76,000.00 4 76,000.00 20 2,321,700.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

     แผนงานเคหะและชุมชน 5 6,965,600.00 2 2,435,813.00 2 27,500,000.00 4 1,055,000.00 6 20,760,700.00 19 58,717,113.00 

     แผนงานการเกษตร 1 451,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 451,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
องคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

            

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 70,000.00 2 70,000.00 2 55,000.00 2 55,000.00 2 55,000.00 10 305,000.00 

รวมท้ังสิ้น 30 14,650,660.00 26 10,505,833.00 33 37,692,200.00 33 9,861,000.00 35 29,971,700.00 157 102,681,393.00 
 

ขอมูล ณ 23/11/2563 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะป 2563 
 - โครงการตามแผนงานจํานวน 33 โครงการ งบประมาณตามแผนงาน จํานวน 37,692,200 บาท 

 - โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 20 โครงการ งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ จํานวน 7,212,490 บาท 

 - โครงการท่ีไดดําเนินการจริง จํานวน 9 โครงการ งบประมาณท่ีใช จํานวน 6,316,072 บาท 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

โครงการท่ีไดรับการ 
อนุมัติงบประมาณ 

ดําเนินการจริง 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

แผนงานบริหารท่ัวไป 3 240,000 2 200,000 - - 
แผนงานการศึกษา 3 1,500,000 3 1,032,490 3 878,247 
แผนงานสาธารณสุข 4 290,000 4 219,600 1 151,225 
แผนงานสังคมสงเคราะห 2 60,000 - - - - 
แผนงานการ ศาสนา วัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - 

แผนงานงบกลาง 3 5,530,000 3 5,613,600 3 5,206,000 
2. ยุทธศาสตรการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 330,000 1 20,000 - - 
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

5 220,000 4 110,400 1 80,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 6 1,967,200 2 2,800 1 600 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 2 27,500,000 - - - - 

5. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการองคกรตามหลักธรร
มาภิบาล 

แผนงานบริหารท่ัวไป 2 55,000 1 13,600 - - 
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2.1 ผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เฉพาะป 2563 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณท่ีใช 
(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนงานการศึกษา อาหารเสริมนม 258,757 
โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับ ศพด. 

130,850 

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับ รร.สพฐ. 

488,640 

แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนหมูบานสําหรับ
การดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริ 

151,225 

แผนงานงบกลาง เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,300,900 
เบี้ยยังชีพผูพิการ 885,600 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 19,500 

ยุทธศาสตรการรักษา
ความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

อุดหนุนอําเภอบานสราง
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

50,000 

อุดหนุนอําเภอบานสราง
โครงการสรางพลังสังคม 
ชุมชน/หมูบานเปนพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพ
ติด 

30,000 

ยุทธศาสรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร โครงการปลูกปาเพ่ือ
ชุมชน 

600 

 

 



 

 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานสราง  ไดกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใช
เปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอ
การพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและ
สําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  
แบบตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสราง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหวางเดือน ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖2  ถึง กันยายน ๒๕๖3)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบการติดตามและประเมิล
ผลแบบตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้  

๑. ลักษณะของแบบตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน 

 เปนเครื่องมือท่ีใช วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ซ่ึงสามารถ

แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปขอมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถ เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 

ตลอดจนกลยุทธ/แผนงาน  ซ่ึงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานจะเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา (Input) 

กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะชวยในการวิเคราะหการ

ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางานตอไปเง่ือนไขสําคัญของตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติก็คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (key stakeholders)  ในการกําหนดตัวชี้วัด เพราะจะเปน

การสรางความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการใชตัวชี้วัดเหลานั้นในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป 

การใชตัวชี้วัดการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จ

ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยลวงหนา (earity warning system)  

เพ่ือใหทราบขอผิดพลาดจากการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามแนวทางท่ีไดวางไวหรือไม  หรืออาจมีการ

ประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือใหทราบรายละเอียดของขอมูลท่ีจําเปน    

 ๒.  ความสําคัญของการใชแบบตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน     

  ๒.๑  ทําใหทราบไดวา สิ่งท่ีได ดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จ

หรือไมสําเร็จเพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม     

  ๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดข้ึนตอไปในอนาคต ผู ท่ีควบคุมดูแล

กิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็

ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   

  ๒.๓  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีข้ึน  

            



๒๐ 
 

  ๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑ

พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังว

าจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม 

 ๓.  วัตถุประสงคในการใชแบบตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน     

   ๓.๑  เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา   

   ๓.๒  เพ่ือใหทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ    

   ๓.๓  เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

 ๔.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวช้ีวัดการปฏบัิติงาน     

  ๔.๑  กําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน       

  ๔.๒  กําหนดเกณฑการประเมินตัวชี้วัด      

  ๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัด      

  ๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด 

 ข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน     
 การกําหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี ้   
 (๑)  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น      

  ตัวชี้วัดท่ี  ๑  :  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา (๕  คะแนน)   
  ตัวชี้วัดท่ี  ๒  :  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 

            ทองถ่ิน (๕  คะแนน)     

 (๒)  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖4) เฉพาะป 2563    

  ตัวชี้วัดท่ี  ๓  :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕  คะแนน)   
  ตัวชี้วัดท่ี  ๔  :  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน    

            (๕  คะแนน)  

 (๓)  การนําแผนไปปฏิบัต ิ        
   ตัวชี้วัดท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน)    
   ตัวชี้วัดท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

 กําหนดเกณฑการประเมินตัวช้ีวัด  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้    
 คะแนน  ๓๐  คะแนน     =  ดีมาก    

 คะแนน  26 – 29 คะแนน  =  ด ี     
 คะแนน  21 - ๒๕   ข้ึนไป  =  พอใช     
 ต่ํากวา  ๒๐      =   ตองปรับปรุง 

 

 



๒๑ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๑   :  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา 

ผลการติดตามและประเมิน 

๑.๑ ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

คะแนนเต็ม   ๒    

คะแนนท่ีได   ๒             

เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๒  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๔ ข้ันตอน)    ได  ๒  คะแนน 

  มีการดําเนินการ ๒ - ๓  ข้ันตอน     ได  ๑  คะแนน 

                                 มีการดําเนินการ ๑  ข้ันตอน    ไมไดคะแนน 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย ) 

๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   

๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒    

๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัด  

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

๑.๒ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๒    

คะแนนท่ีได   ๒        

เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๒  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๘ ข้ันตอน)    ได  ๒  คะแนน 

  มีการดําเนินการ ๕ - ๗  ข้ันตอน     ได  ๑  คะแนน 

  มีการดําเนินการ ๑ - ๔  ข้ันตอน   ไมไดคะแนน 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย ) 

๑ วิสัยทัศน  

๒ ยุทธศาสตร  

๓ เปาประสงค  

๔ ตัวชี้วัด  

๕ คาเปาหมาย  

๖ กลยทุธ  

๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร  

๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

๑.๓ การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๑    

คะแนนท่ีได   ๑        

เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๔  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๒ ข้ันตอน)    ได  ๑  คะแนน 

  มีการดําเนินการข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง   ไมไดคะแนน 

  

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย ) 

๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 

๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  

ผลการติดตามประเมินตัวช้ีวัดท่ี  ๑  :  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

คะแนนเต็ม   ๕   

คะแนนท่ีได   ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒   :  การติดตามประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ

     สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐   คะแนน    ได  ๕  คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได  ๔  คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได  ๓  คะแนน 

     ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา  ๘๐   คะแนน  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒   :  ยุทธศาสตรมีความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนท่ีได   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 

ยุทธศาสตรการพัฒนา การประเมินคุณภาพของแผน ๑๐๐  คะแนน 98 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑.  ขอมูลท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 18 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ ๑๕ 

๓.  ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๕ ๖๕ 

๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) ๑๐ 

๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด (๑๐) ๑๐ 

๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) ๑๐ 

๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 4 

๓.๕  กลยุทธ (๕) 4 

๓.๖  เปาประสงคแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 4 

๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 4 

๓.๘  แผนงาน (๕) 4 

๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 4 

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 3 

รวม ๑๐๐ 90 



๒๕ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๓   :  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น       

เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

     มีการดําเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได  ๕  คะแนน 

     มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได  ๔  คะแนน 

     มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได  ๓  คะแนน 

     มีการดําเนินการไมถึง ๖  ข้ันตอน   ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๓ : ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนท่ีได   4   . 

ลําดับท่ี การดําเนินการ มีการดําเนินการ 

(ใสเครื่องหมาย ) 

๑ กําหนดสัดสวนในการจัดประชุมประชาคม  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 

๒ มีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินมากกวารอยละ ๖๐ ของสัดสวน X 

๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตรและแนว

ทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดรวมท้ัง

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  

๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมทองถ่ิน  

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  

๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  

๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําราง

แผนพัฒนา 

 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณารางแผนพัฒนา  

๑๐ ผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาไดทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕

62 

 

มีการดําเนินการครบ  8 - 9  ข้ันตอน   



๒๖ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๔   :  การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

เกณฑตัวช้ีวัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคลอง    แผนพัฒนาทองถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐   คะแนน    ได  ๕  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได  ๔  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได  ๓  คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาต่ํากวา  ๘๐   คะแนน  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๔ : การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนท่ีได   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

การติดตามและประเมินผล

โครงการสําหรับแผนพัฒนา

เพ่ือความสอดคลองของ

ยุทธศาสตรและโครงการ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ ๖๐ 

   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง 

๕ ๕ 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ ๕ 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  

๕ ๕ 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  ๔ ๔ 

   ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  ๕ ๕ 

   ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ัง

ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๕ ๕ 

   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 

   ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



๒๘ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ  

เกณฑการประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

     ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๕๐    ได  ๕  คะแนน 

     ดําเนินการไดมากกวารอยละ ๔๐  ได  ๔  คะแนน 

     ดําเนินการไดรอยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได  ๓  คะแนน 

     ดําเนินการไดต่ํากวารอยละ ๓๐  ไมไดคะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๕  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนท่ีได   0   . 

การดําเนินการ จํานวน

โครงการ 

รอยละ 

 

คะแนน 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔)  

เฉพาะป ๖3 

33 - - 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖3 

20 60.60 - 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

20 60.60 - 

การดําเนินงานจริง ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหวางตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน 

๒๕๖3) 

9 27.27 0 

หมายเหตุ  :  คํานวณรอยละจากแผนพัฒนาทองถิ่น (เฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

เกณฑการประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

    ไมมีผลกระทบ      ได  ๕  คะแนน 

    มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได  ๔  คะแนน 

    มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได  ๓  คะแนน 

    มีผลกระทบมากกวา ๓  โครงการ  ไมไดคะแนน 

 ผลการติดตามประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    

คะแนนท่ีได   ๕   . 

โครงการท่ีดําเนินการ จํานวน

โครงการ 

ผลกระทบ 

โครงการท่ีดําเนินการ 

(ตุลาคม ๒๕๖2 ถึง กันยายน ๒๕๖3)   

9 ไมมีผลกระทบ ๕ 

๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัด 

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ๕ 

๒ การติดตามประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

๕ 4 

๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ 4 

๔ การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

๕ ๕ 

๕ การดําเนินโครงการ ๕ 0 

๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ 5 

รวมคะแนน ๓๐ 23 

 

 

 



๓๐ 
 

ขอคิดเห็น             

 จากสรุปผลการประเมินตวัชี้วัดการปฏิบัติงานคะแนนท่ีได 23 คะแนนซ่ึงเปนผลคะแนนในระดับ

พอใช 

ขอเสนอแนะ   

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางในการติดตามและประเมินผลรอบนี้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีคณะกรรมการไดกําหนดไว โดยไดคะแนนการประเมินในระดับพอใช จึงเห็นควรให

เจาหนาท่ีท่ีเปนผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลในระบบ e-plan ดําเนินการลงขอมูลในระบบใหทันตอการ

รายงานตามรอบระยะเวลา เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามความเปนจริงและตรวจสอบได ตอไป 

   



 

 

ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานสรางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕๖3) เปนไปดวยความถูกตองและ
บรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
องคการบริหารสวนตําบลบานสรางจึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (e-plan)  และไดนํา
ขอมูลในระบบดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผน ซ่ึงในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือใหมี
ประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลตอไปใน ดังนี้ 
  ๑.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ควรพิจารณาใชยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ินมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน           
  2. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการประเภทโครงการกิจกรรมการสงเสริมอาชีพหรืออบรมให
ความรูแกประชาชน ในชวงตนปงบประมาณมากกวาการทําโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีใช
งบประมาณมากกวา เพราะอาจจะทําใหสิ้นปงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลจะไมสามารถดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา 
  3. องคการบริหารสวนตําบลบานสราง ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา ในดานการศึกษา 
ดานสาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษและพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน   
การรักษาระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  
การตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความโปรงใส สงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและหมูบานใหเขมแข็ง  
สรางระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และมุงสงเสริมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน 
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