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สวนท่ี 1 
ที่มาและความสําคญัของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากําหนดให
ตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 
 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก    จํานวน 3 คน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก   จํานวน 2 คน 
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน 
(4) หัวหนาสวนราชการท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกกันเอง  จํานวน 2 คน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกกันเอง   จํานวน 2 คน 

 

             โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 คน ทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อีก 1 คน ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
             กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกไดซ่ึง
ตามระเบียบขอ 28 นี้  ทางองคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ไดแตงตั้ งคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ประกอบดวย 
  

1. นางเกศรี  ไชยเผือก ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาราษฏรวิทยา      ประธาน 
2. นายอภิรมย ชมภู  สมาชิกสภา อบต.บานหลวง  กรรมการ 
3. นายพิษณุ ยิ้มยอง  สมาชิกสภา อบต.บานหลวง  กรรมการ 
4. นายสวรรค กลั่มภากร สมาชิกสภา อบต.บานหลวง  กรรมการ 
5. นางสวงค ธนะโชต ิ ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
6. นางสาวมลฤดี พรหมรักษา ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
7. นางสาวสุคนธทิพย  ศรีวงษราช ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
8. นางสาวมณฑา  กุลพาที  หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ 
9. นายชอบ  รักษา  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นายสมศักดิ์ ฤทธิศร  ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. วาท่ี ร.ต. กมลสัณห  ศรียารัณย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 

 

   ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนา 
(3) รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 



2 
  

            ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
 (2)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการ ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล ตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 
 

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชี้ใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนท่ีไดวางไว วาสามารถบรรลุเปาหมายหรือภารกิจท่ีไดตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด และติดขัด
หรืออุปสรรคดานใดบาง ท่ีทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดตรงตามความตองการหรือไม อยางไร 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้  จะยึดตามแผนการดํ าเนินงานประจําป  
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนหลักเนื่องจากไดกําหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีชัดเจนสามารถติดตามและ
ประเมินผลท่ีเขาใจไดงาย 
 

 การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในระหวางการดําเนินงาน การติดตามงานเปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับ การควบคุมการดําเนินงาน เพ่ือลประโยชน
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันที ท่ีเกิดปญหาอุปสรรค ซ่ึงการติดตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเปนการตรวจสอบขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานปญหา
ท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีการติดตามแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา
ในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอย
กวาท่ีควรจะเปน เปนตน                                   
           การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลัง
ดําเนินการ (On-going Evaluation) หรือ ภายหลังท่ีการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว (Ex-post Evaluation)  
ซ่ึงการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ี
กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนยางไร 
นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล ถือวาเปนขอมูล
ยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
           ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ใชการติดตามและประเมินผล เปนประโยชนตอการ
บริหารงานไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลบานหลวง สามารถพิจารณาจากการติดตาม
ตามและประเมินผลวา กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอตอความ
ตองการของประชาชนหรือไม 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึง 
การปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ วาเปนไปไดตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีผูบริหารกําหนดไวหรือไม 

 

จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชน 

และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 
2. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
3. เพ่ือถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  

และแกไขไดตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 
4. เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
                                                                                                               

วิธีการติดตามและประเมินผล 
           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานหลวง 
ประกอบดวย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 
           การติดตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  
วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวได หรือไม เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการท่ี
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการ
ตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยใช
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานหลวงในภาพรวม ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอการดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 
 

การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ โดยกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานหลวง ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม และเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม และประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน 
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
 


