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ค ำน ำ 

 
 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร ที่
จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาใน
อนาคต  
 การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีข้อจ ากัด
ด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า มีความโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถ
บ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้กระบวนการ “ติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบว่าผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับใด และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพ่ือจะได้น าข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ประกอบการวางแผนในการพัฒนาต าบลในปีต่อไป 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้
ความส าคัญกับการพัฒนาต าบลและการจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

 
  
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 
 เมษายน 2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่
คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอ
ความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินท่ีก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาใน การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นส าหรับการด าเนินการ เช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงาน จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด า เนินการไปแล้วนั้น ให้ผล
เป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด 
 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงและการติดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ติดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้ 
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ส่วนที่ 2 
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560 – 2562) 
 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (reporting) เป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งส่วนหนึ่งของการวางแผน
พัฒนาสามปี ความส าคัญที่จะบอกได้ว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ความพึงพอใจของประชาชนใน
ท้องถิ่นมีมากในระดับใด  ข้อบ่งชี้ที่จะให้ผู้มีหน้าที่ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้แก้ไข
ปรับปรุง  ปรับกระบวนการในการพัฒนาจากแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะต้องมาจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพราะว่าการรายงานผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไทยาวาส เป็นการตรวจสอบผลของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาโดยใช้เงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส เงินงบประมาณของรัฐบาลทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบก็ตามแต่ก็จะ
เป็นปัจจัยส าคัญในปรับปรุง แก้ไขการพัฒนาในโอกาสต่อไปได้ การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ตั้งอยู่บน
รากฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น 
 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ การติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาสที่แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไป ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหาร โดยหากข้อมูล เชิงสถิติใดที่จะท าให้เห็นแนวโน้มของ
การพัฒนาได้ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2558-2560) การน าแผนพัฒนาสามปี
ไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ  และการประสานโครงการพัฒนา โดยมี
รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

 
 

2.1  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ  ๒9  การติดตามและประเมินผล เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการในการจัดท า
แผนพัฒนาซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้แผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้  เนื่องจากการติดตามและ
ประเมินผลนั้น จะช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน  ช่วยให้การ
ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า ช่วยให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ และที่ส าคัญสามารถช่วยในการไข
แก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
 ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ชี้ให้เห็นว่าแผนพัฒนามีความ
สัมฤทธิผลผลเพียงใด  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

แนวทางและหลักเกณฑ์ 
ให้ส่วนการบริหารแต่ละส่วนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม

ประเมินผล โดยท าการประเมินเป็นสามระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและหลังการ
ด าเนินโครงการ  ทั้งนี้  เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินการตามโครงการ (ผลผลิต) 
ให้ส่วนการบริหารที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบ หลังจากที่ได้ด าเนินการตาม

โครงการว่า โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้น  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้นเพื่อทราบ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์) 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบหลังจากที่ได้ด าเนินการตามโครงการว่า

โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้นสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่  และเกิดผลกระทบใด  
ทั้งในแง่บวกและลบ โดยให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

กระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ให้จัดให้มีกระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยอาศัยกลไกประชาคมหมู่บ้านและ

การออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวางแผนการพัฒนาในโอกาสต่อไปในอนาคต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

ช่วงเวลาการประเมิน  แบ่งได้เป็น  ๓  ระยะ  คือ 
๑.  การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ  เพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุด

ไปด าเนินการอาจเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแนวทาง  วิธีการปฏิบัติ  และแนวทางเลือกต่างๆ การ
ประเมินค่าของผลการลงทุน  และประโยชน์ที่ได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 

๒.  การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลในช่วงหนึ่งระหว่างด าเนินโครงการ
ตามความเหมาะสม  ในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย  หากมีความล่าช้าจะมีสาเหตุมาจากอะไร  สมควรแก้ไขอย่างไร 

๓.  การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  เพ่ือหา
ข้อสรุปการด าเนินงานตามโครงการได้ผลประการใดคุ้มกับผลการลงทุนหรือไม่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างไร  และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการ 
เพ่ือประโยชน์ที่จะให้ได้ผลการประเมินที่สมเหตุสมผลและมองเห็นสภาพของโครงการได้อย่าง

ชัดเจน  ซึ่งเป็นผลต่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวิธีการหรือทิศทางในการด าเนินงานอย่างไรถึงจะบรรลุตาม
เป้าหมายหรือว่าควรจะมีโครงการอ่ืนใดเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกเพ่ือช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากโครงการนั้น   

การรายงานผล 
ผู้ติดตามประเมินผลจะต้องท ารายงานผลการติดตามประเมินผลให้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา

ทราบ  ประโยชน์ของการประเมินผลสรุปได้ดังนี้ 
๑. เพ่ือขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา  และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมี

การด าเนินโครงการท าให้การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกัน 
๒. ในระหว่างมีการปฏิบัติงาน  ถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติจะ

สามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยไม่เสียเวลาให้เริ่มต้นกันใหม่ 
๓. เมื่อประเมินผลหลังจากท าโครงการยังได้ทรายความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  ผลกระทบ  

และข้อบกพร่องของโครงการเพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข 
๔. เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง 
๕. ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 ห้วงเวลาการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนา
สามปี แบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ครั้งที่ 
 

ปีปัจจบุัน ปีถัดไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑             
๒             
๓             
๔             

 
2.2  ระเบียบ  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน ๓ คน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน ๒ คน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน ๒ คน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน ๒ คน 

  โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๒ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) อาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

2.2.๑ วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
  แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้ ๒ ประเด็น คือ 

(๑)  ประเด็นการประเมินผล   การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   
 ตัวชี้วัด KPIs - ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง 

 เป้าหมาย - ร้อยละ ๖๐ 
  วิธีการประเมินผล - ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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  (๒) ประเด็นการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชน 
 ตัวชี้วัด KPIs - ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ 
 เป้าหมาย - ร้อยละ ๗๐ 
 วิธีการประเมินผล - ส ารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

 - ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 
2.3  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  (๑) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ เพ่ือให้ทราบว่ามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถึงระยะใดแล้ ว ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการ
ด าเนินการ เช่น Gant Chart และจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามผลทุก ๖ เดือน 
  (๒) ประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จว่ามีการด าเนินกิจกรรมโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็น
อย่างไร เพ่ือวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) จากเป้าหมาย (Targets) 
ของโครงการ 
  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มใช้แบบรายงาน 3  
แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน   
แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตำมแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน  3  แบบ  คือ 
3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รำยงำนกำรติดตำมและประเมนิผลแผน รอบแรก (ต.ค.๒๕๕๙-มี.ค.๒๕๖๐ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐      6 
 

ตำรำงท่ี 1  กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 

ระบบติดตำม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รำยงำน ระยะเวลำ 

ผู้
ประเมิน 

รำยงำน ระยะเวลำ 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต. ราย
ไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
ก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  
แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ  อบต.ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุก  6 
เดือน 
(เดือน
เมษายน 
และเดือน
ตุลาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะ
ติดตาม

ฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.เดือน
เมษายน  
และเดือน
ตุลาคม 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30วัน 
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แบบท่ี  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค ำชี้แจง :  แบบที่  ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส............................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่ม ี

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) 
ค าชี้แจง :  แบบที่  ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ป ี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุก  ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
การด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   
 (๑)  ไตรมาสที่ ๑(ตุลาคม-ธันวาคม)  (๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาสที่๓ (เมษายน-มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที่๔  (กรกฎาคม-กันยายน) 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
 

ยุทธศำสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ.2560 ปีที่ 2 พ.ศ.2561 ปีที่ 3 พ.ศ.2562 รวม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

29 47,775,000 51 93,881,000 8 2,700,000 88 144,356,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสงัคม และคุณภาพ
ชีวิต 

23 9,690,000 21 6,410,000 20 5,930,000 64 22,030,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

18 3,825,000 32 1,810,000 31 1,860,000 81 7,495,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

7 330,000 11 560,000 11 560,000 29 1,450,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

6 540,000 14 1,160,000 11 860,000 31 2,560,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

25 7,900,000 25 20,710,000 21 2,210,000 71 30,820,000 

รวม 108 70,060,000 154 124,531,000 102 14,120,000 364 208,711,000 

 
 
 
 
 
 
 



  รำยงำนกำรติดตำมและประเมนิผลแผน รอบแรก (ต.ค.๒๕๕๙-มี.ค.๒๕๖๐ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐      9 
 

 
๔. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ ปี 2560 
 

ยุทธศำสตร ์
โครงกำรที่

เสร็จ 

โครงกำรที่อยู่
ในระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่ยัง
ไม่ได้

ด ำเนินกำร 

โครงกำรที่มี
กำรยกเลิก 

โครงกำรที่มี
กำรเพิ่มเติม 

โครงกำร
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

0.0 0.00 5.0 27.78 24.0 35.82 0 0 0 0 29.0 26.85 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสงัคม และคุณภาพชีวิต 

1.0 7.69 4.0 22.22 18.0 26.87 0 0 0 0 23.0 21.30 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

7.0 53.85 2.0 11.11 9.0 13.43 0 0 0 0 18.0 16.67 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

0.0 0.00 1.0 5.56 6.0 
 

8.96 0 0 0 0 7.0 6.48 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

1.0 7.69 1.0 5.56 4.0 5.97 0 0 0 0 6.0 5.56 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

4.0 30.77 5.0 27.78 16.0 23.88 0 0 0 0 25.0 23.15 

รวม 13.0 12.04 18.0 16.67 67.0 62.04 0 0 0 0 108.0  
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๕.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2560 
 

ยุทธศำสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงำนอื่น รวม 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

1,024,000.00 29.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1,024,000.00 29.97 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสงัคม และคุณภาพชีวิต 

1,322,950.00 38.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,322,950.00 38.72 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการ
สาธารณสุข 

365,774.88 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 365,774.88 10.70 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 

9,465.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 9,465.00 0.28 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

216,465.00 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 216,465.00 6.33 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

478,406.59 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,406.59 14.00 

รวม 3,417,061.47  0.00 0.00 0.00 0.00 3,417,061.47  
 
ส่วนที่ ๓  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
๖.  โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี  2560 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

ไม่มีโครงการ
ด าเนิน 

- - - - - 

รวม - - - - - 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
 
ค ำชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑ เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส........................................ 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....24..เมษายน..2560....................................................................... ................... 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี 2560 
๓.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

29 2 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม และคุณภาพชีวิต 23 4 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการสาธารณสุข 

18 9 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 7 1 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

6 2 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 25 6 
รวม 108 24 
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แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

 (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

55.00 33.00 12.00 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

67.00 18.00 15.00 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

54.00 24.00 22.00 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

57.00 21.00 22.00 

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 51.00 23.00 26.00 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 64.00 20.00 16.00 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

58.00 27.00 15.00 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

56.00 23.00 21.00 

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

52.00 26.00 22.00 
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แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ อปท. ในแต่ละยุทธศำสตร ์
 

ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะและโครงสร้ำงพื้นฐำน 

 
ประเด็น พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

33.00 55.00 12.00 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

18.00 67.00 15.00 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

24.00 54.00 22.00 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

21.00 57.00 22.00 

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.00 51.00 26.00 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20.00 64.00 16.00 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

27.00 58.00 15.00 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

23.00 56.00 21.00 

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

26.00 52.00 22.00 
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ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนสังคม และคุณภำพชีวิต 
 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 32.00 22.00 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

18.00 67.00 15.00 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

21.00 56.00 23.00 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

14.00 44.00 42.00 

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.00 51.00 26.00 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20.00 66.00 14.00 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

58.00 27.00 15.00 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

56.00 23.00 21.00 

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

52.00 26.00 22.00 

 
ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และกำรสำธำรณสุข 

 
ประเด็น พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

32.00 46.00 22.00 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

67.00 22.00 11.00 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

21.00 56.00 23.00 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

14.00 38.00 48.00 

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.00 51.00 26.00 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20.00 66.00 14.00 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

22.00 27.00 51.00 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

56.00 23.00 21.00 

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 26.00 28.00 
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ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจให้ยั่งยืน 
 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 32.00 22.00 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

22.00 67.00 11.00 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

56.00 21.00 23.00 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

38.00 14.00 48.00 

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 51.00 23.00 26.00 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 66.00 20.00 14.00 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

27.00 22.00 51.00 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

23.00 56.00 21.00 

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

26.00 46.00 28.00 

 
ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรท่องเที่ยว 

 
ประเด็น พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 28.00 26.00 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

22.00 67.00 11.00 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

56.00 21.00 23.00 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

41.00 23.00 36.00 

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 51.00 23.00 26.00 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 51.00 28.00 21.00 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

27.00 22.00 51.00 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

28.00 46.00 26.00 

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

26.00 46.00 28.00 
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ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

28.00 46.00 26.00 

๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

67.00 22.00 11.00 

๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

21.00 56.00 23.00 

๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

23.00 41.00 36.00 

๕)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.00 51.00 26.00 
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 28.00 51.00 21.00 
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

22.00 27.00 51.00 

๘)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

46.00 28.00 26.00 

๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

46.00 26.00 28.00 

 
ส่วนที ่ 4 ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการ
ของคนส่วนใหญ่ได ้

2. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ท าให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจ านวนมากกว่า
งบประมาณในการด าเนินการ 

3. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความ
ต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่น าข้อมูลมาแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ 
 
 ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้างเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 

2. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติ  และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 
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4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความต้องการ
อย่างแท้จริงของหมูบ่้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะด าเนินการจะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนั่นเอง 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด
ร่วมกันท าร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการ
พัฒนาที่เกิดข้ึน จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 
3.1 องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ที่ 734/2559       
ลงวันที่ 11  ตุลาคม  2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 วรรค 6 ข้อ 28  และข้อ 29 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนจ านวนสองคน 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี อาจได้รับการ
คัดเลือกได้อีก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
เพ่ือองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
 (1)  นายทองเจือ     สุขประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 (2)  นางนันทรัตน์   ฉุยเนย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 (3)  นายสะพรั่ง     สุขชัยศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 (4)  นายสุพจน์   ศุภราช  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 (5)  นายสมเจต    สุภราช  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 (6)  พ.อ.อ.ลาภิศ   ศิลปเจริญ  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
 (7)  นายมณฑ์ชัย    พัดเกร็ด  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
 (8)  นายนราวุฒิ    ฤทธิพันธ์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 (9)  นางวลัยภรณ์    เอ้ียวตระกูล หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
 (10) นายสุรศักดิ์  ปลาบู่ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 (11)  นายโกวิท   ปานราตรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
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 3.1.1 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางและวิธีการในการจัดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลเสนอความเห็น ซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้โดยปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

3.1.2 คณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน เพื่อช่วยปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยำวำส ประกอบด้วย 

๑.  หัวหน้าส านักปลัด อบต.    หัวหน้าคณะท างาน 
2.  นายช่างโยธา     คณะท างาน 
3.  นักวิชาการการเงินและบัญชี   คณะท างาน 
4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างาน/เลขานุการ 

3.1.3 อ ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร/คณะท ำงำน 
  มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไทยาวาส ดังนี้ 
 ๑.  หัวหน้าส านักปลัด อบต. มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะท างานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย 
 ๒.  นายช่างโยธา รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับข้อมูลระบุพิกัด
โครงการ และรายงาน GIS และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  นักวิชาการการเงินและบัญชี  รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับ
การลงนามสัญญาโครงการ การเบิกจ่ายเงิน สถานการณ์ด าเนินการ รายรับ และรายจ่าย และงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 
 4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan 
เกี่ยวกับข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การเปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติงบประมาณ นโยบาย
เร่งด่วน (ยาเสพติด) ดูแลระบบในภาพรวม รวมถึงท าหน้าที่ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านน าเข้าข้อมูล
ด้านอ่ืนๆ ลงในข้อมูลระบบ e-Plan ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการด าเนินงานด้านงานธุรการ การจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ จดบันทึกรายงานการประชุม และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.2  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ  ๒9  การติดตามและประเมินผล เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการในการจัดท า
แผนพัฒนาซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้แผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้  เนื่องจากการติดตามและ
ประเมินผลนั้น จะช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน  ช่วยให้การ
ใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า ช่วยให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ และที่ส าคัญสามารถช่วยในการไข
แก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง 
 ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ชี้ให้เห็นว่าแผนพัฒนามีความ
สัมฤทธิผลผลเพียงใด  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แนวทางและหลักเกณฑ์ 
ให้ส่วนการบริหารแต่ละส่วนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม

ประเมินผล โดยท าการประเมินเป็นสามระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและหลังการ
ด าเนินโครงการ  ทั้งนี้  เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สิ่งที่ได้รับจากการด าเนินการตามโครงการ (ผลผลิต) 
ให้ส่วนการบริหารที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบ หลังจากที่ได้ด าเนินการตาม

โครงการว่า โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้น  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้
รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั้นเพื่อทราบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์) 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบหลังจากที่ได้ด าเนินการตามโครงการว่า

โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้นสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่  และเกิดผลกระทบใด  
ทั้งในแง่บวกและลบ โดยให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

กระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ให้จัดให้มีกระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยอาศัยกลไกประชาคมหมู่บ้านและ

การออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
เพ่ือน าขอ้มูลที่ได้รับไปพิจารณาทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวางแผนการพัฒนาในโอกาสต่อไปในอนาคต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยให้ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนด
ห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

ช่วงเวลาการประเมิน  แบ่งได้เป็น  ๓  ระยะ  คือ 
๑.  การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ  เพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุด

ไปด าเนินการอาจเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแนวทาง  วิธีการปฏิบัติ  และแนวทางเลือกต่างๆ การ
ประเมินค่าของผลการลงทุน  และประโยชน์ที่ได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 

๒.  การประเมินระหว่างการด าเนินงาน  เป็นการประเมินผลในช่วงหนึ่งระหว่างด าเนินโครงการ
ตามความเหมาะสม  ในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย  หากมีความล่าช้าจะมีสาเหตุมาจากอะไร  สมควรแก้ไขอย่างไร 

๓.  การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  เพ่ือหา
ข้อสรุปการด าเนินงานตามโครงการได้ผลประการใดคุ้มกับผลการลงทุนหรือไม่  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างไร  และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการ 
เพ่ือประโยชน์ที่จะให้ได้ผลการประเมินที่สมเหตุสมผลและมองเห็นสภาพของโครงการได้อย่าง

ชัดเจน  ซึ่งเป็นผลต่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวิธีการ  หรือทิศทางในการด าเนินงานอย่างไรถึงจะบรรลุตาม
เป้าหมาย  หรือว่าควรจะมีโครงการอื่นใดเพ่ิมเติมขึ้นมาอีกเพ่ือช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากโครงการ
นั้น   
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การรายงานผล 
ผู้ติดตามประเมินผลจะต้องท ารายงานผลการติดตามประเมินผลให้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา

ทราบ  ประโยชน์ของการประเมินผลสรุปได้ดังนี้ 
๑. เพ่ือขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา  และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมี

การด าเนินโครงการท าให้การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกัน 
๒. ในระหว่างมีการปฏิบัติงาน  ถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติจะ

สามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยไม่เสียเวลาให้เริ่มต้นกันใหม่ 
๓. เมื่อประเมินผลหลังจากท าโครงการยังได้ทรายความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  ผลกระทบ  

และข้อบกพร่องของโครงการเพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข 
๔. เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง 
๕. ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ห้วงเวลาการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนา
สามปี แบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

คร้ังที่ 
 

ปีปัจจบุัน ปีถัดไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑             
๒             
๓             
๔             

 
3.3  ระเบียบ  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

3.3.๑ วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 แนวทางการด าเนินงานได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลไว้ ๒ ประเด็น คือ 
 (๑)  ประเด็นการประเมินผล   การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   

ตัวชี้วัด KPIs - ร้อยละของจ านวนแผนงาน/โครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 เป้าหมาย - ร้อยละ ๖๐ 
  วิธีการประเมินผล - ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 (๒) ประเด็นการประเมินผล  ความพึงพอใจของประชาชน 
 ตัวชี้วัด KPIs - ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ 
 เป้าหมาย - ร้อยละ ๗๐ 
 วิธีการประเมินผล - ส ารวจข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 

 - ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชน 
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3.4  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  (๑) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ เพ่ือให้ทราบว่ามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งจะ
พิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการ
ด าเนินการ เช่น Gant Chart และจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามผลทุก ๖ เดือน 
  (๒) ประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จว่ามีการด าเนินกิจกรรมโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็น
อย่างไร เพ่ือวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) จากเป้าหมาย (Targets) 
ของโครงการ 
  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มใช้แบบรายงาน 3  
แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน   
แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตำมแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนำใช้แบบรำยงำน  3  แบบ  คือ 
3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท . ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงท่ี 1  กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 

ระบบติดตำม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รำยงำน ระยะเวลำ ผู้

ประเมิน 
รำยงำน ระยะเวลำ 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต. ราย
ไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
ก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  
แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ  อบต.ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ป ี
(ภายใน 
ธันวาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะ
ติดตาม

ฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30วัน 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยำวำส  อ ำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕60 

************************************************** 
ค ำชี้แจง  เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ในภำพรวมซึ่ง
ก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูล ปีละ 1  ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมำณ  โดยท ำเครื่องหมำย   ในช่องที่เป็นข้อมูลของตัวท่ำน
เองตำมควำมเป็นจริง 
 

ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป 
๑.  เพศ     ชำย    หญิง 

๒.  อำยุ     ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี   ๒๐ – ๓๐ ปี    ๓๑ – ๔๐ ปี 
      ๔๑ - ๕๐ ปี    ๕๑ – ๖๐ ปี    มำกกว่ำ ๖๐ ปี 

๓.  กำรศึกษำ    ประถมศึกษำ   มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 
     ปริญญำตรี    สูงกว่ำปริญญำตรี    อ่ืนๆ………………………………… 

๔.  อำชีพหลัก    รับรำชกำร    เอกชน/รัฐวิสำหกิจ    ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว 
     รับจ้ำง    นักเรียน/นักศึกษำ    เกษตรกร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ ๒.  ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยำวำส 
ให้ท่ำนท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ท่ำนต้องกำรเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๕5  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยำวำส  ตำมแผนพัฒนำสำมปี 

 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 
๑)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม    
๒)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม    
๓)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม    
๔)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ    
๕)  มีควำมโปร่งในในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    
๖)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
๗)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘)  กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน    
๙)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม    

 

ส่วนที่  ๓   ควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยำวำส 
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อบต.ไทยำวำส  ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือตอบแบบส ำรวจฯ  




