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   บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

     การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมายไมเหมือนกัน แต
กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand 
Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางสมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง
เปนการติดตามผลที่ใหความสําคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณ
ในการดําเนินงาน 

  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
หรือไมอยางไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ
ขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู
มีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลบางจาน 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหา
และอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปน
ปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหมั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประโยชน
เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือให
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เกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยาง
เขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 

1.2 วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควร
ดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี ้
  1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางจานซึ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ินปลัด/ผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจานที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตําบลบางจานหรือสังคม
สวนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข อ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
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  3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจํานวน 2 คน 
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก
จํานวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนี ้
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น สี่ปโดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตอไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
กําหนดการแบงข้ันตอนเพื่อเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี ้
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 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 เวลาท่ี
เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและขั้นตอนที่
ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่นไวดีและได
ขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบขั้นต่ําตามที่กําหนดไว
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไวแตละโครงการ
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิ
แกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบที่
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตาม
ความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ

ติดตามซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 



๔ 

 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทํา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 
กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

รายงานผล 
ผูบริหาร

ทองถิ่น 
เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ

สภาทองถ่ิน 

เมษายน/ตุลาคม 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 

เสนอ คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

เสนอ 

เสนอ 

ผูบริหาร

ทองถิ่น 

 
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ประกาศผลการติดตามและ

ประเมิ นผลแผน พัฒ นาให

ประชาชนในตําบลบางจาน

ทราบในที่เปดเผยภายในสิบ

หาวัน นับแตวันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกลาว

และตองปดประกาศไวเปน
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1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

       เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจานใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 

ผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาฯ 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลตอ

ผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

เสนอผลการติดตามและประเมินผล

ตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนา

ฯ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
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เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการ
ติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสราง
เค รื่ อ งก ารติ ด ต ามแ ล ะป ระ เมิ น ผ ล แผ น พั ฒ น าท อ งถิ่ น ได แ ก แบ บ ส อบ ถาม  (Questionnaires) แ บ บ
สัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ 
ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางจานรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ที่ได
กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปน
จริงตอไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบลบางจานอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถ่ินภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในองคการ
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 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลบางจานทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบลและอาจรวมถึง
อําเภอ....และจังหวัด....ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้



๘ 

 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญๆ ที่สําคญั 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey)เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผูมีสวนเก่ียวของ 
เจาหนาที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบางจานเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่ง
ศึกษาไดโดยวธิีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ
ถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครดัในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลบางจานใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาง
จานมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชน
ในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลบางจานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจานจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงคคาเปาหมายกลยุทธ
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 



๙ 

 

1.5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

       การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ รองลงมา
คือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอไดดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ีจะ
นําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลใหเปน
ปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางจานสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุง
แกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบางจานแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคการบริหารสวน
ตําบลบางจานเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตตาํบลบางจาน 
 


