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 ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน้าท่ีต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยก
รรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  
เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถ่ินของตน  จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าท่ีจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเคร่ืองมือท่ี
สําคัญประการหน่ึงท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  จึงจําเป็นต้องมีการ
กําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีความสําเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซํ้าซ้อน และ  
๕)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาท่ีกําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น            
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการ             
มีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
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ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วข้ึนอยู่กับความจําเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะน้ัน จะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จําเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าท่ีจัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงที่มี
ความเช่ียวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด             
ในส่วนของ “การประเมินผล” น้ัน เป็นสิ่งหน่ึงท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีได้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งท่ีจะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร            
อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานท่ี
กําหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ท่ีสามารถ
นําไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม   

     ดังน้ันแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน  เพราะว่าการดําเนินการใดๆ  
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไว้แล้วและ     ท่ีได้จัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในท้องถ่ินล้วนเป็นกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึง
อาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ีงประกอบไปด้วย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

     จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตําบลวังม่วง  จึงต้องการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน            
ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  รวม ๒ ไตรมาส) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะต้องดําเนินการ (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

    ดังน้ัน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังม่วง  จึงได้ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือน ตุลาคม            
พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) ข้ึน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
 

 
๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน   ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) 

 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเป็นการประเมิน             
ท้ังแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางท่ี
ถูกกําหนดไว้ในรูปแบบของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลน้ีไม่ใช่การตรวจสอบ   เพ่ือการจับผิดแต่เป็น
เครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร            
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถ่ินได้ดําเนินการตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนท่ีของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จหรือล้มเหลว
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ซ่ึงครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts) การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมิน
ผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะได้รับหรือ
สนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
นโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรือ
อาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลน้ีมีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กร
เอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีกํากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง   

 
 

       เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
และการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม    การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

      การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ิน  พ .ศ . ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๒  ให้ ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถ่ิน            
เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคํานวณ             
ขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 

     ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังน้ี 

     ๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

     ๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ีจะให้
เงินอุดหนุน 

     ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ท่ีจะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน   ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) 

     ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ให้นําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

     ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ฉบับท่ี ๒             
พ.ศ.พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

     กล่าวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่            
ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ
นําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ท่ีเป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องต้ังรับให้ม่ันรอ
โอกาสท่ีจะดําเนินการและต้ังม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดอ่อน
ต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดําเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน  ต้ังรับให้ม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเม่ือมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดําเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ข้ันตอนท่ี ๑   
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังน้ี  
  

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน   ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง

คนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ข้ันตอนท่ี ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 
ข้ันตอนท่ี ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

 
ข้ันตอนท่ี ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๔ 
(๕)   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน   ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังม่วง  ได้กําหนดกรอบและแนวทาง          
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังน้ี     

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน   ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปี  (พ .ศ . ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔ )  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินรว่มกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังน้ี 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล             แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมท้ังปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการท่ีมีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าท่ีของท้องถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถ่ิน   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถ่ิน  โดยพิจารณา 

                             ๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                  มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีนํ้าใช้
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่ง
นํ้าในการเกษตรพอเพียง   
                             ๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
                                  เด็กได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  
มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
                            ๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                                 ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ
พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน   ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) 

                            ๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
    มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชน  มีรายได้เพ่ิมข้ึน

และเพียงพอในการดํารงชีวิต   
                           ๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเป็น
พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเสียลดลง  การระบายนํ้าดีข้ึน     
                           ๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
                                ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท้องถ่ินยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมท่ีดี
งาม และความเป็นไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน
สืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดําเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
       ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

       ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เน่ืองจากในเขตเทศบาลน้ัน             
มีหมู่บ้านท่ีบางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกา
รวิเคระห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังน้ี  
                   (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถ่ิน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา



~ ๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
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การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได้  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทําได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมท้ังที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๔.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณน้ัน  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
        ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต้อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ  ๒  
ประการ  ดังน้ี 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถ่ิน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อท่ี ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังน้ี 
 
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
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รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
           (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
 

(๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   
                                เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งท่ีใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ ท้ังข้อมูล             
เชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์            

ซ่ึงเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถ่ิน  โดยดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่ แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ังไว้หรือไม่  โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  
           ๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
                          ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนําข้อมูลมา
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
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 สิ่งท่ีจะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังน้ี   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลใน 
                 ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 

       วังม่วงในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
                 ตําบลวังม่วง 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระทําให้เสร็จ  ซ่ึงจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓)  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน            
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๖.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล



~ ๑๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน   ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) 

๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ย่ิงข้ึน 

๕)  ทําให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร            
เม่ือทราบข้อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เม่ือได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ  และส่วนท่ีสอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผู้ให้การสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ีได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขวางย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทํา
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย  
 
 
 

๑)  นางสาวพิมพ์พจี   ธรรมจิตรสกุล สมาชิกสภาเทศบาล   ประธานกรรมการ 
๒)  นายอภิชณุวัช      พัชรวีวงค์           สมาชิกสภาเทศบาล              กรรมการ 
๓)  นายเรือง          เล็กทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาล    กรรมการ    
๔)  นายอํานวย       แก้วโชติ  ผู้แทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
๕)  นายวินัย         เกษตรไพศาล  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
๖)  พัฒนากรประจําตําบลวังม่วง   ผู้แทนส่วนราชการ    กรรมการ 
๗)  เกษตรประจําตําบลวังม่วง  ผู้แทนส่วนราชการ    กรรมการ 
๘)  ร.ต.ต.ปรีชา       สอนมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
๙)  นายสมชาย       ทรงหอม  หัวหน้าฝ่ายการโยธา    กรรมการ 
๑๐) นางสาววัฒนา   วิเศษฤทธ์ิ              หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ                           กรรมการ 
๑๑) นางมยุรี          กองสุทธิใจ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 เลขานุการ 
      

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

 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังม่วง 



~ ๑๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลวังม่วง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือน เมษายน   ถึง กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ ไตรมาส) 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 


