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บทท่ี  1 บทน ำ 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึงการติดตามและการประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการติดตามว่าการได้รับและการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไปเพ่ือด าเนินงานนั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นจากผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) มีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และฉันทามติจากประชาชนในพ้ืนที่หรือยัง มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
จังหวัด อ าเภอและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้ก าหนดและ
แถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออก
จากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได้ ข้อตกลง อ านาจและหน้าที่ใด ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการติดตาม และประเมินผลเพ่ือให้ได้
ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่และมีความสอดคล้องตามบทบาท อ านาจ
และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณ และ
สภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (Environments or contexts) การประเมิน
ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ (Inputs) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (Policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (Policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (Policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและ
ประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปีใหม่หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความ
คุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน 
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  
1.1 ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ

บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งการติดตามและประเมินผลมี
ความส าคัญ ดังนี้ 
 1) เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรว่า
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 2) ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความ
ชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
องค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน

ศรีชุมเป็นกิจกรรมส าคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เพ่ือน าเสนอให้
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ  

และเพ่ือตรวจสอบตลอดจนเพ่ือการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
และแผนด าเนินงานตามเป้าหมายและดัชนีชี้วัดที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถน าผลของ
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะต้องมีการ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้โดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

2) เพ่ือต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับแผน 
ปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3) เพ่ือต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนพัฒนาตามแผนด าเนินงาน ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนพัฒนาในระยะต่อไป 

4) เพ่ือต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนา ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 
 
 
                                                        วสิัยทศัน์       พนัธกิจ         เป้าประสงค ์       กลยทุธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกระบวนการข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กล่าวคือ หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

           การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบติั 

  ควบคุมและประเมินผล 

   วิเคราะห์สถานการณ์ 

           แผนด าเนินงาน 

 ติดตามและประเมินผล

 

วิสยั
ทศั
น์

พนั
ธกิจ

เป้า
ประ
สงค์

กล
ยทุธ์
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 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 – 29) ซึ่ง
ได้ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับก าหนดแนวทาง 
วิธีการ และให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีข้ันตอนและวิธีการ ดังน ี้ 

แผนภำพที่ 2 ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ใช้
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 1) แบบที่ 1 แบบการช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง
หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

       การวางแผนพฒันา 

การน าแผนไปสู่การปฏิบติั 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 

ตามแบบประเมิน 

รวบรวมขอ้มูล/ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง 
ประมวลผลขอ้มูลและจดัท าสรุปรายงาน 

ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินฯ พิจารณา 

ใหค้วามเห็นชอบ 

  ประกาศใหป้ระชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
      เผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซต ์อบต. ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ฯลฯ 

 แจง้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

 

รายงานผลพร้อมขอ้เสนอแนะของคณะ 
กรรมการฯ เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน,สภา 
อบต. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ทบทวน 
ปรับปรุง 
แก้ไข 
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 2) แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดย
มีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 
– ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 3) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาใน
การรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 4) แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เป็น
แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการ
เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 5) แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์       
1.5 ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ได้รับทราบหลาย ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา อย่างไรก็ตามการติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ดังนี้ 
 1) ท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขทันที เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาในพ้ืนที ่
 2) ท าให้การวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย 
 3) ท าให้ด าเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับ
แผนให้เหมาะสมมากขึ้น 
 4) ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่
สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ 
 ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ย่อมท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 
การวางแผนงาน/โครงการสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากขึ้น 
สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง 
และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

 

 


