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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย          
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม                  
และประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางกระบือ สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 – 2565)  ของเทศบาลต าบลบางกระบือ จึงเป็นการติดตามและประเมินผลที่ให้ความส าคัญ 
ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติ ง านของผู้ รั บผิ ดชอบแต่ละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนา                          
เทศบาลต าบลบางกระบือ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา               
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด             
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ                 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผล        
การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลบางกระบือ ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่     
ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึง               
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats)                 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ปลัดเทศบาลต าบลบางกระบือ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบล               
บางกระบือ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลบางกระบือ 
 บทสรุปของความส าคัญ คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์             
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ  และจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งและ           
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น สามารถแก้ไขปัญหาได้ สร้างโอกาสในการด าเนินการและ
พัฒนา ต้องใช้ความร่วมมือ ประสานงานจากผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบางกระบือ ให้เกิดประโยชน์            
เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ 
เพ่ือให้ เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ โดยการติดตามและประเมินผล  ซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเขม้แข็งและมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตาม
และประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากสิ่งใด 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนชุมชนต าบลบางกระบือ จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่ นของเทศบาลต าบลบางกระบือ                    
ซึ่ง จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น               
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้            
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบางกระบือ 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบางกระบือ 
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลต าบลบางกระบือ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ                             
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน     
ในเขตเทศบาลต าบลบางกระบือ และชุมชนทั้ง 5 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ ความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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 3.1 การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 12 คน ประกอบด้วย  
   1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
   2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคนคน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   6) บุคคลอื่นตามเห็นเหมาะสม 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ   
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางกระบือ      
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561 – 2565)  ดังนี้ 
   1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม           
กับเทศบาลต าบลบางกระบือ 
   2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ตามกรอบ
แนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ต่อนายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางกระบือ                
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอน เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ ดังนี้ 
  1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม             
ว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : 
KPI)  ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตามและประเมินผล 
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร                       
ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์
และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก     
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก คือ วัตถุประสงค์ของการติดตาม
และประเมินผล แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากนั้นสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 
ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ 
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  3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์         
และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในครั้งนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น ถึงแม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีขนาดไหน และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิม
จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้          
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ               
การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลากหลายวิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบางกระบือ 
  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะ   
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบางกระบือ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
  6. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ ต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลบางกระบือ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบางกระบือ             
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางกระบือ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  7. การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ  
ในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป          
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี    
ต าบลบางกระบือ 
 3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี    
ต าบลบางกระบือ เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลบางกระบือ              
และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลบางกระบือ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคม          
ของทุกปีของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ  ใช้ ในการ เก็บ รวบรวมข้อมูลการติดตามผล                         
รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า                     
เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกต (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพแวดล้อมทั่ ว ไป อ านาจหน้าที่  ภารกิจของ เทศบาลต าบลบางกระบือ รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสีย                  
ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข        
จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  
ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้อมูลทีต่่อไป  

นายกเทศมนตรี
ต าบลบางกระบอื 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล

ต าบลบางกระบอื 

ธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

เทศบาลต าบลบาง
กระบือ 

นายกเทศมนตรี
ต าบลบางกระบอื สภาเทศบาลต าบล

บางกระบือ 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลบางกระบอื 

 

ประกาศผลการติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า             
ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบางกระบือทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางกระบือ  
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   (1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลบางกระบือ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   (2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบหนึ่งปีงบประมาณภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี        
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือภายในเดือนธันวาคม  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือเสนอสภา
เทศบาลต าบลบางกระบือ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลบางกระบือ 
  3. ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในเทศบาลต าบลบางกระบือมาปฏิบัติงาน 
  4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลบางกระบือ                       
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ          
ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็น         
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของเทศบาลต าบลบางกระบือ ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับชุมชน
ต าบล  และอาจรวมถึงอ าเภอบางคนที และจังหวัดสมุทรสงครามด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และและ
ประสานงาน  รวมถึงประสานความรวมมือในด้านต่าง ๆ ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกนั  
 4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางกระบือ 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบหลัก ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
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   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตาม และประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
   2) การส ารวจ (survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียน               
ที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก 
( record)  สั ง เกต (observe)  หรือวัด  (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล                    
จะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลบางกระบือ เป็นข้อมูลที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบางกระบือ   
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด    
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น              
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนต่าง ๆ จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง  
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  จะใช้การทดสอบและวัดโดยการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นต้น 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป  
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or 
semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์       
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลบางกระบือ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล         
บางกระบือมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  
   (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกต          
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน            
มีกิจกรรมร่วมกัน 
   (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์            
ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบางกระบือ 
  4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนใน เขตเทศบาลต าบลบางกระบือ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบางกระบือ จะมีการบันทึกการส ารวจ         
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  5.  เอกสาร (Documents)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ                 
มีความจ า เป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องใช้ เอกสาร ซึ่ ง เป็นเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา                     
ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทาง          
การพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลบางกระบือ 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ในอนาคต 
ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการเป็นไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 – 2565) และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาท าให้สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ 
ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง                   
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลบางกระบือ ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/            
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบางกระบือ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผล     
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบางกระบือ แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/                
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายของเทศบาล
ต าบลบางกระบือ เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบางกระบือ 
 
 
 
 


