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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ อบต.หนองมะนาว  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากร
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น เครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตามหมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการ/กิจกรรม การ
ประเมินผลคือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จ
สิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่ าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๒.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล     
๒.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี     
๒.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้     
๒.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

และแก้ไข ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน    
๒.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป   
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๓.  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล    
๓.๑ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  จะต้องด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย     

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน     
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน     
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน    
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง 

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  28  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได”้ 

ขั้นตอนที่ ๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้     

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  29  ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)
พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

๔. ระเบียบ วิธีกำร และเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
๔.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

หนองมะนาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมี 
ภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม   

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๓/๑ 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ     
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(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ  
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)    

๔.๒ วธิีการในการติดตามและประเมินผลมีวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖๕)     
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การ 

ด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม  ๒๕6๒ – กันยายน ๒๕6๓  ตรวจสอบในระหว่างการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่    

(๓) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบ 
(๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ตามแบบ  
(๕) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน     
(๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล    
๔.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ   
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-laas (www.dla.go.th)  
๕.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้     
๕.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  สามารถพิจารณาจากการ 

ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
ความ ต้องการของประชาชนหรือไม่     

๕.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ 
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่     

๕.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล 
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ   
 


