
ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

5.1  การติดตามและประเมินผลแผนยุทศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสีปี 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้นคือ การประเมินว่ามีการน า          
แผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล       
ของแผนยุทธศาสตร์ ไ ด้  ใ นขณะเดี ย วกันก็ ส ามารถ เก็บ รวบรวมข้ อมู ล เ พ่ื อ ใช้ เป็ นสมมุ ติ ฐ าน                            
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ 
จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และตอบสนอง  ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดั้งนั้น ในขั้นต้น จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 

5.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) โดยก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
ต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี          
ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคม 
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5.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
5.3.1  การวัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 5.3.1.1   แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 
 5.3.1.2   การติดตาม  (Monitoring) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีกระบวนการในการติดตามก ากับงานเพ่ือผลักดัน            
ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  และสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการอยู่ ในช่วงใด               
ตรงกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้เป็นไปตามแผนด าเนินงานแลละแผนปฏิบัติการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  1.  ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ  ในการติดตามก ากับงาน 
   (1)  เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
   (2)  จ านวนค่าใช้จ่ายที่ใช้ 
   (3)  ปริมาณงานที่ได้ในแต่ละกิจกรรม 

2.  ขั้นตอนการติดตามก ากับงาน 
   (1)  จัดท าเครื่องมือในการติดตามงาน ได้แก่ แผนภูมิแท่ง (Gantt Chart) โครงข่าย
งาน (Network) PERT และ CPM หรือตารางติดตามกิจกรรมและผลที่คาดหมายโดยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง       
หรือหลายอย่างประกอบกัน 
   (2) ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพราะการติดตาม           
และก ากับงาน  จะด าเนินการได้ต่อเมื่อมีการด าเนินงานเกิดขึ้นแล้ว ก าหนดเวลาที่ใช้ในการติดตามและก ากับ
งานจึงเกิดข้ึนอยู่กับชนิดของโครงการและชนิดของกิจกรรม 
   (3)  ประชุมท าความเข้าใจระหว่างส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย     
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น 
   (4)  จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือการตัดสินใจแก้ไข
ปรับปรุงโครงการอย่างรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ 
 5.3.1.3  การประเมินผล  (Evaluation) 
  การประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทาง       
การพัฒนาก่อนเพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
เป็นไป  ในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  โดยมี
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ    มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การ
ประเมินผลหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
5.4 ข้อเสนอในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
5.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท าให้ทราบว่าจากการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา ยังต้องมีการสนับสนุน ส่งเสริม และป้องกัน เพ่ือให้มีการพัฒนาทีมีคุณภาพและยั่งยืนตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ โดยพิจารณาความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยใช้เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมใน
สังคม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและเสมอ
ภาคปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม การตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการก าหนดประเด็นปัญหา
จากประชาชนเอง การรับฟังความคิดเห็นและและข้อเสนอแนะของผู้รับริการ โดย เน้นการบริการที่รวดเร็ว 
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ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในการให้บริการสาธารณต้องพิจารณาถึงสมรรถนะของหน่วยงาน 
อ านาจหน้าที่ รวมถึงกฎหมายที่สามารถให้กระท าได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นแนวทางที่จะท าให้
ทราบถึงการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาได้น าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไปสู่การปฏิบัติทั้งหมด 147 โครงการ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561 ) ทั้งหมด
จ านวน 265 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.47 ภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
5.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา (พ.ศ. 2559 – 2561) 
จากการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติครบทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ยังมีการพัฒนาที่ไม่เสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีการพัฒนา
ค่อนข้างน้อยคือ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และยุทศาสตร์
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปามีการพัฒนาเน้นหนักไปที่ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์การพัฒนานาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  
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