
สวนท่ี  ๑ 
 

บทนำ 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ 

พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี
อำนาจหนาที่เพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีหนาที่จัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทำงานเพ่ือพัฒนาทองถิ่น
และสามารถบงช้ีความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคญั ๕ ประการคือ  

 

(๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
(๒)  ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
(๓)  ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
(๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอน และ  
(๕)  ทำใหเกิดความแจมชัดในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอก
ความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

 
 
 
 

 
 



ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) 
ดำเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน
โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตอง
ใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
คาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจำเปน
และทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบกรับภาระ
ตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่ง
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสู
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการ
ตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดำเนินการใดๆ  ของ
หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทำเปนงบประมาณ
รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึน้ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวม
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปน
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จึงตองการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง  มีนาคม .ศ. ๒๕๖๓) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดำเนินการ   

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 



ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  เปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง    
จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง มีนาคม ๒๕๖๓) ขึ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางที่ถูกกำหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูที่มีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพื่อการจับผิด    แตเปนเครื่องมือทดสอบผล
การทำงานเพ่ือใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  
นโยบายสาธารณะที่กำหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นได
ดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่
ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัย
นำเขาหรือทรัพยากรที่ ใช โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหารทองถ่ินนำไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทำหรือไมกระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับ
ดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และทีส่ำคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 

 
 
 
 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  และ
การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมารรายจายเพิ่มเติม  การจายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตอง
มีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใช
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนา
หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

 
 

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนิอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี ้

(๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะใหเงิน
อุดหนุน 

(๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่
จะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

(๔)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนำโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๕ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กำหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่
จะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตอง
หยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยัง่ยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๒.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๒.๔  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใชใหเหมาะสม 
๒.๕  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๒.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๒.๗  เพ่ือตอบสนองความตองการของผุใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๒.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๒.๙  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน     
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคดัเลือกจำนวนสองคน  
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจำนวนสองคน  
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจำนวนสองคน       
(๕) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคดัเลือกอีกได   

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๑๔ 
(๕)   
 
 
 
 
 
 

๓.  ขันตอนการติดตามและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครอรง
สวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ผังขันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถนิเสนอต่อสภาท้องถินคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิน 

       ประกาศผลการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบในที

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีผู้บริหารท้องถินเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครัง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพฒันาท้องถนิ 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึงได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิน 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพฒันา 

กําหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี ้

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี ้

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  
รวมทั้งปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่ของทองถ่ิน  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ำใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหลงน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศกึษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดี
ขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการทองเที่ยวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

 



๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถิ่นยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต คานิยม
ที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ตดิตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการ
บำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของอบต. ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม 

  
๔.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น  ใน

ระดับหมูบานและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขต อบต.นั้นมี
หมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตอบต.และเขต อปท.ขางเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนท้ังระบบเปดมากกาวาระบบปดในปจจุบัน 

๔.๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น  เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดำเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 



๔.๔  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัยใดเปนจุด

แข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทำไดหลายแนวทาง  เชน 
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   

๔.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๖  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 
๔.๗  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๙  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปที่ผานมาละปปจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตองกำหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สำคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปนรายไตรมาส
และรายหกเดือนได  ดังนี ้

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 



ระยะ  ๖  เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   

 (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกำหนดข้ึน  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนที่ ไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิโ์ดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันไดแก  
   เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแก
แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  
เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  
ที่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม
ที่ตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการ

ดำเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดำเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนที ่

 
   

     
 สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบตังิาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี ้

แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.  เครืองมือทีใช้ในการติดตามและประเมินผล 



๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ อบต.ใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ อบต. ใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ อบต.โคงยาง 

       ในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ อบต. 
                โคงยาง  (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๗.๑  ทำใหรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๗.๒  เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทำใหเสร็จ  ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.๓  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบตัิ เปนตน 

๗.๔  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๗.๕  ทำใหทราบวาข้ันตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

๗.๖  ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว  ผลการวิเคราะห
จะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗.๗  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผูใหการสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัตแิละผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ)      

๗.๘  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  



๗.๙  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสยี     
 
 
 

๘.๑  นายประมวล  แสงรัศมีเพ็ญ  สมาชิกสภา อบต.   ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางพุมพวง   ฉัตรสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.             กรรมการ 
๘.๓  นางทวี   หวัดสูงเนิน สมาชิกสภา อบต.   กรรมการ    
๘.๔  นางอุษา   สามสูงเนิน  ผูแทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
๘.๕  นายประเทือง  กรึมสูงเนิน  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 
๘.๖  นางรุงกานต  ปราชญศรีภูมิ   ผูแทนสวนราชการ   กรรมการ 
๘.๗  นางศรีนวล   เพียรสูงเนิน  ผูแทนสวนราชการ   กรรมการ 
๘.๘  นายวรรธน   ศิลปะ ปลัด อบต.                  กรรมการ 
๘.๙  นายชัย   ทนกระโทก  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
๘.๑๐ นายมณฑล   รวมวงษ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
๘.๑๑ นางสาวรัตนา  จิรลานนท  หัวหนาสำนักปลัด                    เลขานุการกรรมการ 
      
 

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

 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 


