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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

 

 
 

                                           บทนำ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอำนาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
อำนาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจำกัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทำงานเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
และสามารถบงชี้ความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

 (๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 (๒)  ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
 (๓)  ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
 (๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซ้ำซอน และ  
 (๕)  ทำใหเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน  
 ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ี
จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสำคัญท่ีชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดำเนินงานเปนไปตาม
หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติ
การดำเนินงาน   

 การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดำเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา 
เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควร
จะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหาก
โครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดำเนินงานดานตางๆ  
เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการ
เสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหาร 

สวนที่ 1 
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 โครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิค
เชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจาย
สูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจำเปนและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจำเปนท่ีจะตองแบกรับภาระ
ตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหนาท่ีจัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซ่ึง
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกำหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นำไปสู
ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ท่ีสามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการ
ตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

 ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการตอหรือ
ยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดำเนินการ
ใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทำเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการ
มีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึง
อาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไปดวย แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

 จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  จึงตองการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  
ขอ ๑2 และ  ขอ ๑3  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดำเนินการ.-   
    (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
    (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
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ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  เปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง    ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  
นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกำหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทำงานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือ
การประชาคมทองถ่ินไดดำเนินการตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตาม
และประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) 
สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหารทองถ่ินนำไปเปนเครื่องมือ
ในการปรับปรุงนโยบาย  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไมกระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความ
คุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกร
เอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการ
โดยตรง   
 
 
 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดำเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔ และการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป , งบประมารรายจาย
เพ่ิมเติม , การจายขาดเงินสะสม , งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมี
การใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงค
มากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

2.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

 

หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคำนวณขอต้ังงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

 (๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ี
จะใหเงินอุดหนุน 

 (๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

 (๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม 
หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 
๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำป และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบ
และกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ซ่ึง
อาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ี
จะดำเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตอง
หยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยังยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

 3.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 3.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 3.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
 3.๔  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนำไปใชใหเหมาะสม 

3.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 



๕ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

 

 3.๕  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
 3.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 3.๗  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
 3.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
 3.๙  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

 

ข้ันตอนท่ี ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (แกไขเพ่ิมเติม) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  จำนวน  ๓  คน     
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน  ๒  คน  
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จำนวน  ๒  คน  
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง   จำนวน  ๒  คน       
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จำนวน  ๒  คน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

 

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕48  ขอ ๒๙ (๑)  

  

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕
48  ขอ ๒๙ (๒)   

 

ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑2 
(๓)  

   

4.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 



๖ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
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ข้ันตอนท่ี ๕    

ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑3 (5)  

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       

  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่ เปดเผยภายใน 15 วันนับแตวันที่ ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวนั โดยอยางนอย
ปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี ้

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

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
  การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , แผนการบริหารราชการ
แผนดิน , ยุทธศาสตรประเทศ , คานิยมหลักของคนไทย , นโยบายของรัฐบาล , ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) , ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด , ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด , ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด , แผนพัฒนาอำเภอ , แผนพัฒนาตำบล , แผนชุมชน , แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดม่ังหมายเพ่ือการพัฒนา , แนวทางการการ
พัฒนา  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

  
 
 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  สามารถแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคำนึงถึงงบประมาณของ
ทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน  พัฒนาระบบคมนาคมขนสงภายในตำบลและเชื่อมโยง  
 ระหวางตำบล 
 1.2 พัฒนาระบบประปาหมูบาน 
 1.3 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ 
 1.4 กอสราง ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
 1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. การพัฒนาดานการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล สงเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ   
 2.2 สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และการขนสง 
 3.1 สงเสริม สนับสนุนการเรยีนรูภาคการเกษตร ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูป ใหแก ตาม
 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 สงเสริมใหความรูพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะ ใหแกประชาชน กลุมอาชีพตลอดจนผูสูงอายุ  
 ผูพิการ ทุกภาคสวนการผลิต 
 3.3 สงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี   
 ตลอดจนสงเสริมการทองเท่ียวภายในตำบล  
  4. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาน และนันทนาการภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4.1 การสงเสริมการศึกษาและเพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูล 
 4.2 การสงเสรมิกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถ่ิน 
 5.การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 5.1 การรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 5.2 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 5.3 การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
 5.4 การปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 
 5.5 การสงเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
6.การพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการท่ีดี 
 6.1 สงเสริมการมีสาวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถ่ิน 
 6.2 การสงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน 
 6.3 สงเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการท่ีดี 
 6.4 การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีสำหรับการปฏิบัติงาน 
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(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา , วัสดุ , อุปกรณ , ครุภัณฑ  ถูกใชไปอยางคุมคา  มี
การบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชนและชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของ องคการบริหารสวนตำบล
ดานชาง  ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดบัประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน , สังคม , สภาพแวดลอม , สิ่งแวดลอม , ธรรมชาติและเศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกตองหรือไม 

  
5.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมท้ังตำบลและอำเภอ  เนื่องจากในเขต
องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  นั้นมีหมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขต องคการบริหารสวนตำบลดาน
ชาง และเขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกาวา
ระบบปดในปจจุบัน 

5.๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ , เทคโนโลยี , การเมือง , กฎหมาย , สังคม , สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ 
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดำเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

5.๔  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุด

แข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทำไดหลายแนวทาง เชน การ 
วิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   
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5.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖3) รวมท้ังท่ี

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และ

แกไข/เพ่ิมเติม   
5.๖  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
5.๗  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๘  สรปุผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๙  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
5.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
  

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกำหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสำคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนาทองถ่ิน , สมาชิกสภา , ประชาชนในทองถ่ิน , ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ใน
ทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก  เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกำหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูล
เชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจาก
แผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา , แผนการดำเนินการ , ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย , การลงนามในสัญญา , การ
เบิกจายงบประมาณ , เอกสารการดำเนินโครงการ , ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปน

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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อยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis) 
 

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
 ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำขอมูล

มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา , แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป , แผนการ

ดำเนินการ , ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป , เอกสารการเบิกจาย , ภาพถาย , ทะเบียนทรัพยสิน , เอกสาร
การดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   

     
 สิ่งท่ีจะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดำเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ องคการบริหารสวนตำบลดานชาง  ดังนี้.- 

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

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

7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
 เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ

ประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององคการ
บริหารสวนตำบลดานชาง  ในภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้.- 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน 
        ตำบลดานชาง  ในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน 

         ตำบลดานชาง  ในแตละยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการบริหาร

            สวนตำบลดานชาง  (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ) 

7.  เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
 

http://www.dla.go.th/
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7.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

 8.๑  ทำรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
 8.๒  เห็นจุดสำคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทำใหเสร็จ  ซ่ึงจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 8.๓  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เปน
ตน 

 8.๔  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

 8.๕  ทำใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

 8.๖  ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว  ผล
การวิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 8.๗  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสำเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการ
สนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ)      

 8.๘  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหา
อุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

 8.๙  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย  

 
   

8.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
 



๑๓ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลดานชาง  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   

 

 
 
 

 

(๑) นาย บุญธรรม  ใจดี  ประธาน 
(๒) นายสหชาติ  ทรัพยประเทือง กรรมการ  
(๓) นายทวม  ภูฆัง  กรรมการ  
(4) นายธีรัตน  บุญมี  กรรมการ  
(5) นายประชา  ภิญโญ  กรรมการ  
(6) นาย มนัส   ระโหฐาน  กรรมการ 
(7) นางภักคสินี  นาคขำพันธ กรรมการ  
(8)  ผอ.มานพ  พุมสาขา  กรรมการ  
(9) นางสาวพัทธยา  โตดวง กรรมการ 
(10) นายอนันต  ตัญติจรูญโรจน กรรมการ 
(11) นายดำรงค  นันทา   เลขานุการ  
 

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

9.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลดานชาง 
 


