
 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจ

หน้าที่มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซึ่งส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ท่องเที่ยว การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เ พ่ิมมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนำท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการ คือ  
     (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
     (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
     (3) ท าให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
     (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
     (5) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด 
ลดความไม่แน่นอน ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 
     ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันกับอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการ
คาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน 
มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “กำร
วำงแผน” คือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับ
อนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา 
    จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่
หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “กำร
ติดตำม (Monitoring)”  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง “กำร
ประเมินผล (Evaluation)” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรื อแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลที่จะน าไปใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพ่ือทราบความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาก
น้อยเพียงใด และน ามาพัฒนาการด าเนินการแก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาท าการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป 
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  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการ ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จให้รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการหรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
   1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดท้องถิ่น/ผู้บริหารระดับส านัก/กอง 
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลกุด
น้อย หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  7. เพ่ือน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  8. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาใน
ปีต่อไป 
   3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว เพื่อตรวจสอบควบคุมให้การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ จัดท าโครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยจึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของระบบการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
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  1) ก าหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  2) ก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  3) ก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

1) ก ำหนดองค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามหมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 

 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก 
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกร่วมด าเนิน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามแผละประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 



- 4 - 
 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

2) ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว 

ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามรารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตาม
ได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนกำร
ด ำเนินงำน ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 
  ในการด าเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยที่ได้รับการแต่งตั้ง จะท าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโดยมีการ
ติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีประเด็นในการติดตาม 3 ประเด็น 
คือ 

(1) ระยะเวลาการด าเนินงานตรงตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
(2) ประสิทธิภาพของการวางแผนในเรื่องงบประมาณ (ไม่มีการโอนเงินงบประมาณ) 
(3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

  

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ 
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.1 กำรก ำหนดกรอบ แนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น อาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  (1) ควำมสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  (2) ควำมเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  (3) ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
  (4) ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
  (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)  
  (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (7) กำรประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อำจน ำแนวทำงท้ังหมดที่ก ำหนดมำใช้
หรืออำจเลือกใช้ในบำงแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะ
พิจารณา 
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 1.2  กรอบ แนวทำง และวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
  (1) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency 
Evaluation) 
  (2) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency 
Evaluation) 
  (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
 

 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 
 

 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 3) ห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
     ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ก าหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลตามวัน เวลา ที่สอดคล้องกับตารางด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย คือ 
  (1) การประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะท าการประเมินผลแผนพัฒนาฯ และรายงานปีละ 
1 ครั้ง 
  (2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะท าการติดตามและ
ประเมินผลพร้อมทั้งรายงานผลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 4) กำรรำยงำนผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 

                                                                                  ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 

  
 

 
 
 

 

ภายในเดือนธันวาคม 
 

 
 
 

 
 
 

      ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 

  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

 5. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
    เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้หรือไม่ การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 4 แบบ และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ตามรูปแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้ 

   (1) แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กุดน้อย ซึ่งเป็นแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าการประเมินและ
รายงานทุกครั้งหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
    (2) แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ซึ่งเป็น
แบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเมินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ 
 

/(3) แบบประเมิน …  

คณะกรรมกา
รติดตามและ
ประเมินผล 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

สภาองค์การ
บริหารส่วน

ต าบลกุดน้อย 

 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนา อบต.

กุดน้อย 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

รำยงำน
ผล 

เสนอ 

เสนอ เสนอ 

 

เส
นอ 
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   (3) แบบประเมินควำมพึงพอใจ แบบที่ 3/2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และเกี่ยวข้องกับเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อยอย่างไร 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยในภาพรวม โดยมี
ประเด็นความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ดังนี้ 

  1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
  2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
  3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
  4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
  5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
  8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  โดยก าหนดระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นทั้ง 8 ประเด็นข้างต้นเป็น 3 ระดับ คือ ไม่

พอใจ พอใจ พอใจมาก 
 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือปัญหาความต้องการอ่ืนๆ เป็นแบบสอบถาม

ปลายเปิด 
   (4) ข้อมูลจำกระบบ E-plan คือรายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-
plan : Electronic Plan) 

 

  กำรจัดเก็บข้อมูล 
  1) จัดเก็บข้อมูลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยในการจัดท าโครงการ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 2)  จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) 
  3) จัดเก็บข้อมูลจากการท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 

  แหล่งข้อมูล 
  1) การด าเนินงานตามภารกิจของส านัก/กอง และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่ได้ปรากฏตามโครงการ
พัฒนาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ถึงที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน 
  2)  ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) 
  3) กลุ่มประชากรตัวอย่าง ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ด้วยวิธีการสุ่ม
ประเมินประชากรทั้งหมด 140 คน (จ านวน 14 หมู่บ้านๆ ละ 10 คน) 
 
 

/6. ประโยชน์ … 
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 6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียบประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจนรัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง
ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อยเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 
 

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


