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สวนที่ ๑
บทนํา
1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมายไมเหมือนกัน แต
กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand
Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางสมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง
เปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณ
ในการดําเนินงาน
2. ผลการใชป จ จั ย หรือ ทรัพ ยากรต าง ๆ ในการพั ฒ นาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตรวจสอบดู ว า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว
หรือไมอยางไร
3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และ
ขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได อ ย า งเป น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะทํ า ให ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญ หาหรืออุป สรรค (threats) ของแผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 25612564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพพื้นที่และผู
มีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลบางจาน
บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหา
และอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่ เปน
ปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประโยชน
เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อให
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เกิ ดการพัฒ นาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยาง
เขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควร
ดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อ เปน เครื่องมือในการบริห ารราชการทอ งถิ่นขององคก ารบริห ารสวนตําบลบางจานซึ่งจะชว ย
ตอบสนองภารกิ จตามอํา นาจหนา ที่ ของหนว ยงาน รวมทั้ งปรับ ปรุง การปฏิบั ติ งานให ดีขึ้ น มี ป ระสิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว
3. เพื่อ เปน ขอ มูล สํา หรับ เรง รัด ปรับ ปรุง แกไ ข ขอ บกพรอ งของการดํา เนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่นปลัด/ผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจานที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุป ระสงคกับ ใหเกิด ประโยชนกับ ผูมีสวนไดเสีย ผูมีสว นเกี่ย วของ ประชาชนในตําบลบางจานหรือสังคม
สวนรวมมากที่สุด
6. เพื่ อ ติด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วัด ร อ ยละความสํ า เร็จ ของปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข อ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่ อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒ นาใหป ระชาชนในท อ งถิ่ นทราบในที่ เปด เผยภายในสิบ หา วันนั บ แตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย
1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน
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3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวน 2 คน
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท องถิ่น ขององคก รปกครองสว นท องถิ่ น ต อ ง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น สี่ปโดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ดําเนิ นการติ ดตามและประเมิน พัฒ นาท องถิ่นสี่ปต ามกรอบแนวทาง วิธีก าร และห ว งเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได จากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น สี่ ป ต อ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อดําเนินการตอไป
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได
กําหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนี้
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผลการนําผลไปใช
ประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลักๆที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตาม
ผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและ
ขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2.1
มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาที่
เก็ บ ข อ มู ล วิ ธีก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และวิ ธี การวิ เคราะห ขอมู ล จากนั้ น สร างเครื่ องมื อ ซึ่งส ว นใหญ จ ะเป นแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและขั้นตอนที่
ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่นไวดีและได
ขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบขั้นต่ําตามที่กําหนดไว
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไวแตละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตาม
ความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ
ติดตามซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3
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2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การการนํ า เสนอเพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรับ ปรุง แก ไขที่ ดี ห ลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทํา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
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ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผูบริหาร
ทองถิ่น

รายงานผล

เสนอ

สภาทองถิ่น

เมษายน/ตุลาคม
ผูบริหาร
ทองถิ่น

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ประกาศผลการติ ด ตามและ
ป ระเมิ น ผลแผน พั ฒ น าให
ประชาชนในตํ า บลบางจาน
ทราบในที่ เป ด เผยภายในสิ บ
ห า วั น นั บ แต วั น รายงานผล
และเสนอความเห็ น ดั งกล า ว
และต อ งป ด ประกาศไว เ ป น

เสนอ

เสนอ

ผูบริหาร
ทองถิ่น

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ

แผนภูมิขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๖

ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลตอ
ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

เสนอผลการติดตามและประเมินผล
ตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนา
ฯ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (Monitoring and evaluation tools for local
development plans) เป น สิ่ งของ วั ส ดุ อุ ป กรณ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธีก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาองคการบริห ารสวนตําบลบางจานใชในการเก็บ ขอ มูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจ ารณาเลือกใช
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เครื่ องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทอ งถิ่น ไดคิดสรางไวเพื่อใชในการ
ติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสราง
เค รื่ อ งก ารติ ด ต ามแ ล ะป ระ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น าท อ งถิ่ น ได แ ก แ บ บ ส อ บ ถ าม (Questionnaires) แ บ บ
สัมภาษณ (Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางจานรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ที่ได
กํ าหนดขึ้น หรือการนําไปทดลองใชเพื่อ ปรับปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา
ทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปน
จริงตอไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ขององคการบริห ารสวนตําบลบางจาน
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลบางจานอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมาทุ ก
ครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ท องถิ่น ภายในวัน ที่ 15 เมษายน และภายในวัน ที่ 15 ตุลาคม เพื่ อให ผูบ ริห ารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่ น ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุป กรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยูจริงในองคการ
บริหารสวนตําบลบางจานมาปฏิบัติงาน
1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือ
ผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางจานซึ่งสามารถวัดไดใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เปนตน
1.6 ประสิท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป น ผลที่ ได จ ากประสิ ท ธิภ าพทํ า ให เกิ ด ผลลั พ ธ แ ละผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริม าณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณ ภาพ ซึ่งวัดเป น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน
กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอ มการติดตามและประเมินผลมีความจําเป นที่ จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางจานทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจรวมถึง
อําเภอ....และจังหวัด....ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัด
เดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ขององคการบริห ารสวนตําบลบางจาน
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
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2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมิน ผล การออกแบบเพื่ อการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นได
2) การสํารวจ (survey)เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe)
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนิน การในพื้ น ที่จ ากผูมีสวนเกี่ ย วขอ ง
เจาหนาที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางจานเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่ง
ศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได
3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ขององคการบริห ารสวนตําบลบางจาน
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ
ถู ก แบ ง ออกเป น 2 ประเภท คื อ การสั ม ภาษณ แ บบเป น ทางการหรื อ กึ่ ง ทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลบางจานใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
จานมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม
(Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชน
ในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation)
หรื อ การสั ง เกตโดยตรง (Direct observation) เป น การสั ง เกต บั น ทึ ก ลั ก ษณะทางกายภาพ โครงสร า ง และ
ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลบางจาน
3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่ห มายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจําเป น ความตองการของประชาชนในตําบลบางจานคณะกรรมการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจานจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตรแ ละโครงการมีความจําเป น
อยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงคคาเปาหมายกลยุทธ
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน

๙
1.5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ รองลงมา
คือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอไดดังนี้
1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการดําเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได ทราบถึ งข อดี ข อเสีย ข อบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจ จัยที่ ทํ าให แผนพั ฒ นาท องถิ่ นสี่ป และการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ที่จะ
นําไปจัดทําเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ
5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการ
บริห ารสว นตําบลบางจานสามารถวินิ จฉัย สั่ งการไดอยางถูกตอง ชั ดเจน รัดกุมมี เหตุ มีผลในการพัฒ นาท องถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุง
แกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได
7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบางจานแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการบริหารสวน
ตําบลบางจานเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลบางจาน

