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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมี  
การจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปีและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส   เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไร
ก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือ
ในการน าข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินงาน  การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงาน  เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค  ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงาน  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  หากไม่มีการติดตามแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  การประเมินผล 
(Evaluation) คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ (On-going Evaluation) หรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียว    
กับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่   
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจ   
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

/๒. ประโยชน์...-๒- 
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๒. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 
 2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ 
 2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 

2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดก็
สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 3.๑ เพ่ือให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 3.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 3.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙(๒)   

/ขั้นตอนที่ 4...-3- 
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ขั้นตอนที่ ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5. กรอบและ...-4- 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 

/คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำรติดตำม 

และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำร 

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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5. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ได้ก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕60 เรื่อง  
แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25611-2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

5.๑ กรอบเวลำ (time & timeframe) ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ (progress) ประสิทธิภำพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลำ (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่

ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ควำมสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์

ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ 
(คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา  
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓) ควำมพอเพียง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   
(๔) ควำมก้ำวหน้ำ(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าใน
การเกษตรพอเพียง   
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๒) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มี
สภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข 

การทะเลาะวิวาท            
๔) ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน

ชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
๖) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์

สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็น
ไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

7) ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กรและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
การบริหารจัดการในองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและ

ร่วมแก้ไข  
 (๕) ประสิทธิภำพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบ

เกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  
งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อ

ประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและ

ระดับประเทศ   
(๘) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation)  
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ  ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุ
จากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  
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5.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชน

และท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็น

การตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้        
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึง
จุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๓ กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม   
5.๔ ด ำเนินกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น ว่ำสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่ 
5.๕ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรในแผนพัฒนำ   
5.๖ สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  
5.๗ เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำและปีปัจจุบัน 
5.๘ เสนอแนะควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

6. ระเบียบ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ  
ดังนี้ 

6.๑ ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
องค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

(2) กำรบันทึกข้อมูลและติดตำม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

/แบบที่ 1...-7- 
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แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (3) กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

 6.2 วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผลมีวิธีการดังนี้ 
 (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  โดยเริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  (1) เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
  (2) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่
  (3) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
  (5) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  (6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตาและประเมินผล  

7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ดังนี้   

7.๑ กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.๒ กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบก ากับการจัดท าแผนเพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบส ารวจ

ความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ
ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  
มีดังนี ้
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(1) ตำมที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนก ำหนด ดังนี้ 
 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
(2) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
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