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ส่วนที่ 1  บทนำ 
 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7       
พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอำนาจหน้าท่ีต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ท้ังในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเท่ียว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอำนาจหน้าท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด 
ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ินของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
มีหน้าท่ีจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย 

ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเป็นระบบ  (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึน    
ได้ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง         
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดำเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ     
มา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน       
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าท่ีควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วน
ใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งท่ีต้องใช้
เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความ
จำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นท่ีจะต้องแบก
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รับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว        
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส  
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษา
ติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล”      
นั้นเป็นสิ่งหนึ่งท่ีจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดำเนินการซึ่งข้ึนอยู่ กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน            
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งท่ีจะบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีกำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนหรือโครงการท่ีได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่    
อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ท่ีสามารถนำไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่าง
มีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน เพราะว่าการ
ดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว้แล้วและท่ีได้
จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเปน็
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบ       
ไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จึงต้องการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนตำบลหิ น โคน   ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖ 5                 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕64 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖5) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว
ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจ
หน้าท่ี ดังนี้  

1.กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบตัิงานตามท่ีเห็นสมควร  
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ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน     

ท้ังแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง     
ท่ีถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริ งหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการ             
ของประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิด       
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีกำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถ่ินได้ดำเนินการตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพื้นท่ีของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรื อ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้ โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได้รับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถ่ินนำไปเป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ี เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีกำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และท่ีสำคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน  และการนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕63 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี ้

 



๔ 
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๑) ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้นำ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน
สะสม หรือเงินกู ้

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้หรือไม่  
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสงัคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ
นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบ
จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็น
จุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้ง
รับให้มั่นรอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ตั้งรับ  และรอโอกาสและสุดท้าย
เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ  พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมนิผล 
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙) เพื่อการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 



๕ 
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3.ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนที่ ๑   
          แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ทำหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5)ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้ันตอนที่ ๒    
           คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙   
ข้ันตอนที่ ๓    
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ ๒๙(๒)   
ข้ันตอนที่ ๔    
           รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
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ผังข้ันตอนการดำเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บรหิารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน 

/คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดอืนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดำเนินการติดตามและ 

ประเมนิผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
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4.เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนนิการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ดังนี้   

4.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี ้
      ใช้แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย การติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

4.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช้  คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวดัผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกำหนด ดังนี ้
  แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 2 แบบการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม  
                     แบบท่ี 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   
5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑) ทำให้ทราบว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสำคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระทำให้แล้วเสร็จซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

http://www.dla.go.th/
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๕) ทำให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรั บปรุงข้ันตอนการทำงานของ
แผนงานใหมี้ความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานท่ีนำไปปฏิบั ติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ ว 
ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไ ม่ 
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริ เริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะทำให้ทราบวา่โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

 


