
 ส่วนที่ 1  บทน า 
------------------------------------------------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย             
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เป้าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2564) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลบ้านเป้า 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 



2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติ งานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   
4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้านเป้า และชุมชนทั้ง 
11 ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า คัดเลือก 

จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเป้า คัดเลือก จ านวน 2 คน  



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล  การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า   
                 2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  



  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เป้า และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 



  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้าอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาทุกครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้าภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 
 



  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
   2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการ
ทาง   โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ 
 (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มี
พิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้าใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้ามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านเป้าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน



ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปญัหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกจิต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้าเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

--------------------------------------------------- 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมินว่า     
มีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่
ละกลยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปใน
แนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นต้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะน ามาสูบทสรุปที่ไม่
บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นองค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 3  คน 
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2  คน 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2  คน 
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน 2  คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2  คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได้  ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 



2. ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
3. ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
5. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
6. ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
7. การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ใน
บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้อง
และสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

1. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 
2. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness 
Evaluation) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
       ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

2.2  แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือ



ดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อัน
จะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญ
ของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการก าหนด
ตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการ
ตัดสินใจได้ต่อไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิดท่ี
เชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร 
โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร 
และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณ
ค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับการท าแผน
กลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่
เกิดข้ึนเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ท าให้สามารถน าไปพัฒนา
กลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผล ซึ่ง
ตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ 
Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท ( Context) การ
ด าเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดข้ึนและ
ผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; PPMS) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา 
ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิด
และการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป  



(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน (Problem -Solving 
Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน ถือเป็นวิธีการประเมินที่ส าคัญอีก
วิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) ให้เกิด
ประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน
หรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบ
องค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะ
ของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือน าเข้าไปใช้ใน
การประเมินแผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญ
กับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการหรือแผนงานนั้นๆ 
โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วม
ติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจน
รูปแบบการด าเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและ
ประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและ
การประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ 
ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบ
ต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ใน
ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่า ควรจะมีการ
ขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ
ตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ใน
แนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะก าหนดอัตราส าหรับความ
บกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรือ
อุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่า 
ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมี
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
และเป้าหมายย่อย (3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไป
ได้ (5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ด าเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 1 - 
10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 



การติดตาม (Monitoring) จะท าให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะใด
แล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่า การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว
หรือไม่ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการประเมิน

ความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่าบรรลุ
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร สัดส่วน
ปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึงจ าเป็นต้องมี
ตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งกิจกรรมหลัก 
กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของ
โครงการ (Phase) 

(3) ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้าน
งบประมาณโครงการ ได้แก งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –month) 

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ เวลาอีกเท่าใด
จึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด้านเวลา 
และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงานทรัพยากรที่ใช้
นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้
ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลด
ค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการซึ่งนอกจาก
จะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการ
ด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและการเพ่ิมเติม
ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
การอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
ในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 



(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่ง
ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยจากผลลัพธ์จากการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมาย
ส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากร
เป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะ
ปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถี่ระดับและ
กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่
พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจใน
มาตรการตามโครงการ 

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย
ด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็น

ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended 
Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

1.  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดย
สามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
หรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 

2.  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเองโดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

3.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิต
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การปฏิบัติของยวด ยานโดยเคารพกฎ
จราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากข้ึนและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 



5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 
   เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคลองกับการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการ
แก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งดวนตามความรุนแรงของ
ปัญหา 

2.  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะ เวลาของ
การด าเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

3. ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการ
ในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชนจากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ซึ่งจะ
เป็นตัวชี้ความสอดคลองในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
   เป็นเกณฑ์การพจิารณาท่ีสืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า

จะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้
นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวน
งบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณ
เงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวนและขนาดกองทุนด าเนินโครงการ 
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการพัฒนาองค์กร
ประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการ
ตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการ
เดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และ
การยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาคความ
ทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 



(1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อยในสังคม 
อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่งให้กับผู้
ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แกประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ที่มีความส าคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างชาย/
หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและ
ชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยค านึง ถึงชนรุ่นอนาคต 
ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
    เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
   (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการด าเนินการ 
โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงก่อนท า
โครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม 
และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติ
และผู้ด าเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบก
รับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสีย
โครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประ
โยชนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมาณเป็น
ตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนด
ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล พร้อมส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึงพอใจและ
ประเมินผลโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



บทที่ 3 
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า ประกอบด้วย 

1.  นายสุขุม  วรรณวิจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณราราม             ประธานกรรมการ 
     2.  นายทวี  เงินไธสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    กรรมการ 
     3.  นายประเสริฐ  ค าภิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    กรรมการ 
     4.  นายสีบู  ประทุยโย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    กรรมการ 
     5.  นายทอง เลิศไธสง  ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ 6      กรรมการ 
     6.  นางภิญญลักษณ์  จิรโรจนทิพย์  ผู้แทนประชาคมต าบล หมู่ 11           กรรมการ 
     7.  นางปุญญิสา คมวชิรกุล ผู้อ านวยการองคลัง       กรรมการ     
     8.  นายไพบูลย์  ด่านไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
     9.  นายเพิ่มสุข  หล้าสุด  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
     10. นางสาวศศิพร  รินทะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป้า        กรรมการ/เลขานุการ 
     11. นางสาวละมุล  ตอบไธสง หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้ก าหนดแนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    โดยพิจารณาความสอดคลอง 
ของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้
ก าหนดไวและน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดท าเป็นรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
บ้านเป้า จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้ 
      (1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการ
ทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 
      (2)  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal 



interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การ
ด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผล และ
ผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความ
เชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(2.2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนใน
หมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพ่ือเฝ้าดูว่าก าลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการ
สังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้
ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มี
ลักษณะเด่น คือ 

- มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
- จดบันทึกอย่างละเอียด 
(3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 

observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู้
ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

(4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



3.2 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้ก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 
        1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพื่อก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา โดยจัดท าแบบการติดตามและประเมินผลเพ่ือใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังนี้ 

แบบที่ 1 : แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยจะท าการประเมินหลังจากที่องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการด าเนินงาน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

แบบที่ 3 : แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ (ภาคผนวก ค) เป็นแบบประเมินตนเอง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของโครงการและมีก าหนดระยะเวลา
ในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ง) เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ในแต่ละโครงการ โดยจะท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ  

แบบที่ 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม (ภาคผนวก จ) เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เป้า ในภาพรวม โดยท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกต การส ารวจ 
การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ต้องทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล เพ่ือหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้ง
ไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
ปฏิบัติงานตามโครงการที่น ามาเป็นบทเรียน (Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 



บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน  2562 โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า ดังนี้ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ประเด็นการประเมิน 
มี 
การด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 มีการด าเนินการครบทั้ง 19 ข้อ                                                                                    
 
 



วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลบ้านเป้าเป็นต าบลขนาดเล็กท่ีมี
ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย
และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

“  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านเมืองน่าอยู่  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ (MISSION) 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 
-  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
-  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
-  ส่งเสริมการศึกษา 
-  อนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
-  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
-  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
-  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีพอเพียง 
-  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน 
-  ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัย 
-  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  รอบเดือนธันวาคม 2561-กันยายน 2562 
 
1.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4 2564 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

20 3,560,000 20 3,650,000 19 2,905,000 20 3,105,000 

2.  ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

105 124,553,350 105 15,089,100 105 11,280,000 105 8,185,000 

3.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

135 17,062,650 134 14,284,600 134 14,194,600 134 14,194,600 

4.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว  
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

17 2,260,000 17 2,020,000 17 1,500,000 17 1,500,000 

5.  ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
จัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

20 2,646,000 20 2,010,000 20 2,410,000 20 7,810,000 

รวม 297 148,123,500 296 36,508,700 295 32,289,600 296 34,794,600 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
โครงการที่

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

(ปี พ.ศ. 
2561) 

โครงการที่
อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

ฯ 

โครงการที่
ได้

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 
(น าไป
ปฏิบัติ) 

โครงการที่
ด าเนินการ
ตามเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวมโครงการ 
ที่ด าเนินการทั้งสิ้น 

 
จ านวน คิดเป็น

ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 20 4 3 - 3 75 
2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 105 13 13 - 13 100 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี 135 24 20 - 20 83.33 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17 
3 1 - 1 33.33 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

20 
4 2 - 2 50 

รวม 297 48 39 - 39 81.25 

 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาน  2562                      48    โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2562                297    โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     48  x  100 =      16.16% 
         297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ 

เงินสะสม/เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

110,000 0.67 - - 110,000 0.67 

2.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1,894,400 11.56   1,894,400 11.56 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตที่ดี 

14,029,110 85.63   14,029,110 85.63 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 30,000 0.18 - -  30,000 0.18 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

320,000 1.96 - - 320,000 1.96 

รวม 16,383,500 100 - - 16,383,500 100 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2562 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไปแล้ว 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

√   2,400,000 2,400,000 

โครงการขุดลอกหนองสิม √   1,020,000 1,020,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,420,000 3,420,000 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๕ 
 
 
 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา และแนวทางการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  เพ่ือให้การบริหารงานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายอันจะ
น าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นท่ี ทั้งนี้โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ยึด
หลักธรรมาภิบาล และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสงขลา ในการ
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สิ่งแวดล้อม และการบูรณาการ
ในการร่วมมือประสานกับองค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือประสานงานในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยค านึงถึงประโยชน์
สุขของพ่ีน้องประชาชนในต าบลบ้านเป้า  ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านเมืองน่าอยู่  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

   ดังนั้น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ที่ได้จัดท าในรอบหนึ่งปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –       
30 กันยายน  2562  โดยมีรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 30,000 28,000 2,000  
2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 46,005 3,995  
3 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
30,000 2,000 28,000  

 รวม 110,000 76,005 33,995  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1 โครงการปรับปรุงเสริมระดับถนนดิน สายสระขมิ้น

ถึงท่ีนานายส าอาง หมู่ที่ 6 บ้านสระแก้ว 
34,900 31,000 3,900  

2 โครงการระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 
11 บ้านส้มโฮง 

150,000 148,000 2,000  

3 โครงการปรับปรุงเสริมระดับถนนดิน สายที่นานาย
สมภารถึงท่ีนานางด าเครื่อง หมู่ที่ 6 บ้านสระแก้ว 

31,100 30,100 1,000  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน
เรียบคลองรอบหมู่บ้านถึงหนองคอง หมู่ที่ 5 บ้าน
แฮด 

149,700 134,000 15,700  

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้าน ผอ.สุขุม 
ถึงบ้านนางไพรวัลย์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวรอง 

150,000 128,000 22,000  

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 2     
ศาลาประชาคมถึงหนองสิม 

150,000 148,000 2,000  

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยอารีถึงประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคูณ 

352,500 352,000 500  

8 โครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน (ถังไฟเบอร์
กลาส 2 ถัง) หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวรอง 

187,500 185,500 2,000  

9 ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
สระแก้วถึงโคกส าโรง หมู่ที่ 12 บ้านสระแก้ว 

150,000 135,000 15,000  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 4 บ้านโสกบก 
สายบ้านนางม้วนถึงสายต่อเนื่องบ้านส้มโฮง 

150,000 130,000 20,000  

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปา-หนองบาก 
หมู่ที่ 9 

150,000 147,500 2,500  

12 โครงการปรับปรุงถนนดิน สายที่นานางบุญช่วยถึงท่ี
นานายสมพร หมู่ที่ 6 บ้านสระแก้ว 

88,700 85,000 3,700  

13 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นานาย
ไสว - ถนนทางหลวง 2061หมู่ที่ 3 บ้านดอนกลาง 

150,000 130,000 20,000  

 รวม 1,894,400 1,782,000 110,300  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,031,600 8,094,500 1,100 โอนงบประมาณ 
64,000 บาท 

2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,256,000 2,204,800 51,200  

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 144,000 113,000 31,000  

4 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 50,000 50,000 0  

 รวม 10,431,600 10,462,300 83,300  

 
 
 
 
 
 
 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันการถูกล่อลวงเด็กและเยาวชน 10,000 9,230 770  
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน

ในต าบล 
30,000 17,580 12,420  

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 36,680 3,320  

 รวม 80,000 63,760 16,510  

 
แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อ 100,000 92,300 7,700  
2 โครงการรณรงค์และการบริหารจัดการขยะ 60,000 19,330 40,670  

3 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 40,000 35,655 4,345  
4 โครงการอบรมประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 20,000 19,150 850  
5 โครงการพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ 47,000 46,150 850  
 รวม 267,000 212,585 54,415  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

40,000 9,500 30,500  

 รวม 40,000 9,500 30,500  
 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน 720,790 765,090 44,300  

2 อุดหนุนอาหารกลางวนั 1,166,000 1,154,000 12,000 โอนงบประมาณ
เพิ่ม30,000 

3 โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม (นม)  825,120 687,370.18 137,749.82  

 รวม 2,638,120 2,606,460.18 194,049.82  
 
 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทงประจ าป ี 130,000 129,800 200  
2 โครงการสืบสานประเพณีวิถีอีสานวฒันธรรมไทย 30,000 30,000 0  

3 โครงการจัดงานประเพณีวนัเข้าพรรษา 100,000 99,700 300  
4 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 50,000 50,000  
 รวม 460,000 359,500 100,500  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

1 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ 30,000 29,930 70  
 รวม 30,000 29,930   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  มีการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน 
 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียง
ส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
          1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            มีการด าเนนิการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละหมูบ่้านเพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว น้ าไม่ท่วมขัง 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เป้า 
  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  มีการตั้งจุดตรวจเพ่ือบริการประชาชนในช่วงเทศกาล เพ่ือรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 
 มีการอนุรักษ์ ประเพณีส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่า  ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชาติและของท้องถิ่น  
         สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้า เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและได้ดื่มนม อย่างพอเพียงและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรู้จักการรักธรรมชาติและเป็นการ
ปลูกทดแทนต้นไม้เก่าที่ถูกท าลาย  
 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการตามหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
 ยังไม่มีการด าเนินการ 
         
1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   
ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน  48  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 297 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่ตั้งไว้ ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2562  
   
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้าจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อย ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ใน
ข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562 ได้ การด าเนินการจะสามารถท าได้ช่วงเดือนเมษายน – 
เดือนกันยายน 2562 
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณ
รวมถึงสถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปีนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงกา รได้
ตามแผนร้อยละเพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 


