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สว่นท่ี สว่นท่ี ๑๑  
 

ความเป็นมา 

ของการติดตามและประเมินผลแผน 
 
๑.  ความเป็นมาและความส าคญัของการประเมินผล 
  

๒.  วตัถปุระสงคก์ารติดตามและประเมินผลแผน 
 

๓.  องคก์รที่รบัผิดชอบในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
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ส่วนท่ี ๑ 
ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมินผล 

 
๑. ความเป็นมาและความส าคญัของการประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือท า
หน้าที่ ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนฯ โดยคณะกรรมการดังกล่าว จะด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ  รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

การติดตามประเมินผล  ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอย่างยิ่งของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติเนื่องจาก การ
ติดตามผลจะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง  ได้ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผน  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน
และกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  
การประเมินผลท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค  รวมทั้งความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าแผนงานหรือ
โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic  Planning) 
๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓.  การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔.  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖.  การพัฒนาด้านบุคลากร และองค์กร 

 

๒. วตัถุประสงคก์ารติดตามและประเมินผลแผน 
๑. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
๒. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ  มีความตื่นตัวและปรับปรุงการด าเนินงาน 
๓. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร  น าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการบริหารงานการพัฒนา

แผนงาน/ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  จึง
ต้องมีการประเมินผลแผนฯ ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ - ๓๐  กันยายน  
๒๕๕๗) เพ่ือทราบความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ สามารถแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด และน ามาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  ที่มุ่งมั่นให้
ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  จึงให้ความส าคัญในการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ว่าบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้หรือไม่  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มากน้อย
เพียงใด  ตลอดจนการน าข้อเสนอแนะ  ที่ได้รับทราบมาปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนในคราว ต่อไป 

 
๓. องคก์รท่ีรบัผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑.  นายสาคร  เฮียงสอน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒.  นายม้วน  อัทธะวีคูณ  ผู้แทนสมาชิกสภาฯ  กรรมการ 
๓.  นายทวีป  บุญมา    ผู้แทนสมาชิกสภาฯ  กรรมการ 
๔.  นายสายันต์  ช่างสาร  ผู้แทนสมาชิกสภาฯ  กรรมการ 
๕.   นางสมทรง  รัตนแสง  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๖.  นางศรีเพชร  ไพราม  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๗.  นายทวีศักดิ์  ดงหงษ์  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
๘.  นางกาญจนา  ม่วงนอก  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
๙.  นายสมจิตร  ป้อมกลาง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าส านักงานปลัด      กรรมการ 
๑๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง    เลขานุการ 
๑๒. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีอ านาจ หน้าที ่ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  และประกาศผลการ
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ติดตามและประเมินผลแผนฯ  ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ทราบโดยทั่วกัน  อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี ้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 




