
๑ 

 

 

ส่วนที ่ ๑ 
บทน ำ 

 
การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง   

ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่า
การด าเนินการ ใด ๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผน     
ไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือ
จากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส   เป็นกระบวนการที่บอกถึง     
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวหนอง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล          
หัวหนอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  (ระหว่างวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕62  ถึงวันที่      
๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3)  ขึ้น   

 
๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อ  
ความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การ
ตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น       
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรที่ ใช้ โครงการ ( input  การติดตามและประ เมินผลกระบวนการน าน โยบายไปปฏิบั ติ 
(implementation process)  การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs)  การประเมนผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes)  และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts)  สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
นโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาล
หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความ
คุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กร   



๒ 

 

 

ทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ  และที่ส าคัญท่ีสุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
๒.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  
  

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนด     
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน    
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ
น าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและ
เมื่อพบจุดแข็ง  ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ    
งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบจุดแข็ง  ก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ  งานต่าง ๆ  พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
๓.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
๔.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 

ขั้นตอนที่  ๑   
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่น   ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  



๓ 

 

 

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ   

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 

ขัน้ตอนที่  ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  ๒๙ (๑) 

 

ขั้นตอนที่  ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  ๒๙ (๒) 

   

  ขัน้ตอนที่  ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็น        

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม       
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29 (3) 

    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ       
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  29 (3) 

 
๕.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง          
ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือในการติดตามประเมินผลแผน  คณะกรรมการจึงได้
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 



๔ 

 

 

-  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง  

-  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  เฉพาะปี  2563  
รวมทั้งทีเ่พ่ิมเติม  และเปลี่ยนแปลง   

-  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

-  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
-  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
-  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
๖.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้ เสีย  
(stakeholders)  ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล  (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ       
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ               
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รำยไตรมำส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  12  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  2562  –  กันยายน  2563        
(๔)  เครื่องมือ   อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูล  เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา



๕ 

 

 

เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล          
แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล  จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิน่  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  อันได้แก่  แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการต่าง ๆ     
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่   โดยการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  (data  
analysis)  

๖.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมนิผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล          

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ  ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสาร     
การด าเนินโครงการจากผูร้ับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
๗.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

๗.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืน ๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่  ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ  e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ  ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
       ส่วนต าบลหัวหนองในภาพรวม 

http://www.dla.go.th/


๖ 

 

 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
       ส่วนต าบลหัวหนองในแต่ละยุทธศาสตร์รายโครงการ/กิจกรรม 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ 
                 บริหารส่วนต าบลหัวหนอง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๗.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการ  โดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล  หรือ  คณะกรรมการ  หรือ  คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตาม
และประเมินได้ตามความเหมาะสม  และสรุปปัญหา – อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  หรือแสดงความคิดเห็น 
 
๘.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๑)  จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  สามารถพิจารณาจากการ
ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ     
ต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  

  ๒)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึง     
การปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

  ๓)  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่       
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดก็ถือว่าการปฏิบัติงานด าเนินการส าเร็จลุล่วง  
 
๙.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง 
 

(๑)  นายสมหวัง  ตากไธสง สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมูที่  ๖   ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายอุดมศักดิ์ มาซา  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมูที่  2 กรรมการ 
 (๓)  นายส ามาลี  หาวัน  สมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  หมูที่  ๔ กรรมการ 

(๔)  นางนงค์  สิงห์โต  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  ๓    กรรมการ 
(๕)  นายช่วย  ยุระสี  ผู้แทนประชาคม  หมู่ที่  ๔           กรรมการ 

 (๖)  นายคนึง              พาที      ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวหนอง 

(๗)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า    ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
(๘)  นายจิรวิชญ์  ป้องชารี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
(9)  นางสาวกานดา เพียวงษ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
(๑0) นายธราธิป  สุริยหงษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
(๑๑) จ่าเอกสุปชัย นวลพุดชา หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
(๑2) นายธวัช  มาซา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่  3  ด้านการปกครอง) กรรมการ 
(๑3) นายชัยรัตน์  สิงคลีบุตร         ผู้ทรงคุณวุฒิ  หมู่ที่  5 (ด้านการปกครอง) กรรมการ 
(๑๔) นางรพีพรรณ นวลวิทยาพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ/เลขานุการ 
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