
ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
 โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่
คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอ
ความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  

 
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แตเ่ป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การ
จ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้ าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่าย
จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปี
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

๒.  วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๔ (๕)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

       

  ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
ในที่ เปิดเผยภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่ำสำมสิบวนั โดยอย่ำงน้อย
ปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

 

คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล 

 ดังนี้ 
 (๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่  
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผน
ชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

 (๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

 
 
   

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น    
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่
และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด า เนินการ ว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนิน
โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ 
เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
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(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขต
เทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถ
ท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลโพธิ์กระสังข์  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม ่
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยติดตามภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  

 (๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการ
ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการ
ด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม ่โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
 
 

 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 
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๕.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  

แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  
เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้  

๖.1  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
 

(1)แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (2)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  
๖.2  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์  (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ 

๖.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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๖.3  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบั ติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมู ลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    

8)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็
ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
 

 

๗.  ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล  


