
รายงานการประชุม(ครั้งที่ ๒/2563) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
ในการติดตามและประเมินผลผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ปี (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5) 
ในวันที ่ 23  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  (เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑2.๐๐ น.) 

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
************************* 

ผู้เข้าประชุม จ านวน    ๑2   คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รับรอง 
๑ นายอ าพล  นาสมฝัน ประธานคณะกรรมการ (สมาชิกสภา ทต.) อ าพล  นาสมฝัน 
2 นายรณรงค์  นิตยารจน์ กรรมการ (สมาชิกสภา ทต.) รณรงค์  นิตยารจน์ 
3 นายคณิต  วิชาชัย กรรมการ (สมาชิกสภา ทต.) คณิต  วิชาชัย 
4 นายประมวล  พลอาจทัน กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) ประมวล  พลอาจทัน 
5 นายประเทือง  วิมาเณย์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น) ประเทือง  วิมาเณย์ 
6 นางสมปอง  สุริวาล กรรมการ (ผู้อ านวยการ กศน.) สมปอง  สุริวาล 
7 นางอุบล  หันชัยศรี กรรมการ (ผู้อ านวยการ รพสต.) อุบล  หันชัยศรี 
8 นางบุญน้อม  นีลวงศ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) บุญน้อม  นีลวงศ์ 
9 นางส ารวย  อัดโดดดร กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ส ารวย  อัดโดดดร 

๑๐ ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี เลขานุการ (หัวหน้าส านักปลัด) สุรศักดิ์  หันชัยศรี 
๑๑ นางธนพร  จันทะเขต ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) 
ธนพร  จันทะเขต 

๑2 นายส ารวย  นาทันรีบ ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

ส ารวย  นาทันรีบ 

ผู้ไม่เข้าประชุม - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  5   คน 
 

1. นายสมพงษ์   สีดา   ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายสมพร  ศรีชะตา   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
3. นายสุนทร   เขตมนตรี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
4. นายเฉิดฉัน   พลขันธ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
5. นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย  นิติกร 

  
 

 
 
 
 

/เริ่มประชุมเวลา…… 
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เริ่มประชุมเวลา 09.0๐  น. 
นายอ าพล  นาสมฝัน  -  เรียนคณะกรรมการทุกท่าน  ผมนายอ าพล  นาสมฝัน 
ประธานคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เมื่อทุก
ท่านพร้อมแล้ว ผมในฐานะประธานคณะกรรมการ ขอเปิดประชุม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖5) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการตามระเบียบ
ที่มวีาระการประชุม  ดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายอ าพล  นาสมฝัน   -  ในการประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและ 
ประธานคณะกรรมการฯ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาเรื่องของการ

ก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ของเทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ
เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  ก่อนที่จะ
ด าเนินการประชุมประเมิน ผมขอแจ้งเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่
ของคณะกรรมการให้ทุกท่านทราบก่อนจะประชุม เชิญท่าน
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่และขั้นตอน
ต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบครับ 

ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี   -เรียนครับคณะกรรมการทุกท่านผมขอชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับ
กรรมการ/เลขานุการ   บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้ทุกท่านทราบโดยเฉพาะ 

อย่างอ่ืนความส าคัญ วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผล เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ประโยชน์ของ
การติดตามและประเมินผล ดังนี้ครับ 
- การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็น
กระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้ง
สองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoringand and Evaluation) มาประสานใช้
ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

 
 

/1. ผลการ... 
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1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
หรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับ
ปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนซึ่ งถือว่า เป็น
เครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุ ด อ่อน (weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรื อ
อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัด/หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการน าไปสู่การวางแผนการพัฒนา
ในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการ
และตั้งมั่น 

 
 

/อย่างสุขุม... 
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อย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อ
พบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้
ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน 
เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่งวัตถุประสงค์ของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ นั้น ผมขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ 
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

คณะกรรมการฯ    - รับทราบ – 
นายส ารวย  นาทันรีบ  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   -เรียนครับ.....ท่านประธานคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วม 
     ประชุมทุกท่าน ผมนายส ารวย นาทันรีบ ต าแหน่งนักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผน ขอชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบเพ่ิมเติมดังนี้
ครับ  
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน 
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการ
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจาก
เรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของ
การด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือ
หมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
/4. เพ่ือทราบ... 
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4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/หัวหน้า
ส านักปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละ
ความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)    พ.ศ. 
2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเ พ่ือช่วยปฏิบัติ งานตามที่
เห็นสมควร 

       - การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 
12 คน ประกอบด้วย  

        1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
        2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
        3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่ คัด เลือกกันเอง จ านวน 2 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

 
/คณะกรรม... 

 
 



- 6 - 
 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
1.ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ 
และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบ
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

       การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการ
ก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่ม
ด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้
หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม 
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้
วิ ธีสัมภาษณ์และ/หรือสั ง เกตแล้วน าผลที่ ได้ มาก าหนด เป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการติดตามงานจาก ข้อ1. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

 
/3. ด าเนินการ... 
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3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการใน
ชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้
น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการ
ติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้โดยอาจใช้
วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ 
Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค
ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะ
ปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
6.  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น เ พ่ื อ ให้ ผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น เ สนอต่ อสภาท้ อ ง ถิ่ น แล ะ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
7. การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่ง
การ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังครับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 

/คณะกรรม... 
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คณะกรรมการฯ    - รับทราบ – 
วาระท่ี 2    เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี -  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  4    - เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา- 

4.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563   

นายอ าพล  นาสมฝัน      - ครับเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
ประธานคณะกรรมการฯ    ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5 ) ของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องและ   
มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ตามร ะ เบี ยบและหนั ง สื อ สั่ ง ก า ร ดั ง กล่ า ว  
คณะกรรมการจึงต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ขอเชิญ นักวิเคราะห์ฯ ได้อธิบายการก าหนดกรอบแลแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลครั้งนี้ด้วยครับ 

นายส ารวย  นาทันรีบ     - ครับ ส าหรับกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล มีดังนี้ 
1.ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลา ดังนี้ 
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวม
ของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
2.ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้อง
และน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
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4.ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้ 
จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่ านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
5.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผล
ความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูก
ใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
6.ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้
เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
- ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและ
ประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และ
อาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

         ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดระเบียบ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

         1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
         2) เครื่องมือ  
         3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
         วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือ
ทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้ 
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         3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเครื่องมือที่ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลดังนี้ 
3.1การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะ
ท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
แบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือ
กลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับ
ผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่ เป็นทางการ ( informal 
interview)  
3.3 การสั ง เกต (Observations)คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือ
เฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
ก าหนดการด าเนินการสังเกต  
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงานผลผลิตหรือโครงการ 

     ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
- การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวาง
แผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ทราบถึงสถานภาพและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด 
ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

คณะกรรมการฯ    - รับทราบ – 
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นายส ารวย  นาทันรีบ   - ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วครับว่าคณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตาม              
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   และประเมินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้จัดส่งแนวทาง 

การพิจารณาการติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับ
แผนพัฒนา เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการมาให้
เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมิน  คณะกรรมการก็ประเมินตาม
หัวข้อในแบบประเมินว่าการจัดท าแผนนั้นเป็นไปตามหัวข้อที่อยู่ใน
แนวทางหรือมากน้อยอย่างไร  ซึ่งจะต้องพิจารณาการติดตามและ
ประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์ตามเอกสารที่ทางฝ่ายเลขาได้แจกให้
แต่ละท่าน ให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้ครับ ขอให้กรรมการทุกท่าน
พิจารณาไปพร้อมกันแล้วสรุปในแต่ละหัวข้อเลยครับ   

คณะกรรมการฯ -  คณะกรรมการได้รับฟังฝ่ายเลขาน าเสนอผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2563 โดยด าเนินการพิจารณาผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ตามรายยุทธศาสตร์ 5 
ยุทธศาสตร์ จนแล้วเสร็จทุกโครงการ 

 

นายอ าพล  นาสมฝัน - ครับกรรมการก็ได้ด าเนินการพิจารณาผลการติดตามและประเมิน 
ประธานคณะกรรมการฯ แผนเป็นที่ เรียบร้อยแล้วผมขอเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดได้

สรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมด้วยครับ   
 

ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี      -  ตามท่ีกรรมการทุกท่านได้ด าเนินการติดตามและประเมินแผน 
กรรมการ/เลขานุการ   เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอสรุปผลการประเมินให้ที่ประชุม 

ทราบดังนี้ครับ 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯเฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖3  

                                 โครงการที่บรรจุในแผน               จ านวน   ๑๙8  โครงการ 
               โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ    จ านวน    57   โครงการ  
                                           โครงการที่ด าเนินการจริง              จ านวน    30   โครงการ 

 

                                  โครงการที่ด าเนินการได้จริง x 100 =    52.64 
                                                     โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ  
 

                                   จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3)  
         คิดเป็นร้อยละ  52.64 ครับ                                              

 

นายอ าพล  นาสมฝัน   -  ตามท่ีกรรมการทุกท่านไดพิ้จารณาและด าเนินการติดตาม 
ประธานคณะกรรมการฯ   ประเมินแผนและท่านหัวหน้าส านักปลัดก็ได้สรุปเสร็จเป็นที่เรียบ 
     ร้อยแล้วนั้นมีท่านใดจะซักถามอะไรเกี่ยวกับผลการประเมินอีก 

หรือไมข่อเชิญครับ 
 

นางสมปอง  สุริวาล   - จากที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารที่ทางฝ่ายเลขาได้เก็บรวบรวมมา 
คณะกรรมการฯ    พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3  ไม่ได้ด าเนินการ เสนอว่าในปีต่อไป
     ควรด าเนินการให้ครบทุกยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบยุทธศาสตร์ให้ครบ  

     เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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นางอุบล หันชัยศรี             - ข้อเสนอเพ่ิมเติม 1. เรื่องป้ายหน้าทางเข้าเทศบาลฯ 
คณะกรรมการฯ ขอให้ทางเทศบาลได้ท าการปรับปรุงให้ดีขึ้น 2.ขอเสนอให้ทาง

เทศบาลได้สร้างห้องน้ าสาธารณะเพ่ิมเติม เช่น สนามกีฬา         3. 
ขอขอบคุณที่ทางเทศบาลที่ท าลานหน้าหอประชุมเทศบาลและ
เรื่องสุดท้ายอยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการทิ้งขยะซึ่งทาง 
ผอ.กศน.และทาง รพสต. มีความพร้อมในด้านของบุคลากรและ
พร้อมที่จะเป็นวิทยากรด้วย  

ประธาน - ท่านอ่ืนมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
 

คณะกรรมการ    -  ไม่มี – 
 

นายอ าพล  นาสมฝัน   -  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบผลการ 
ประธานคณะกรรมการ      ติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการ - มีมติเห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  
 

นายอ าพล  นาสมฝัน -  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรหรือไม่ 
ประธานคณะกรรมการ 
 

ที่ประชุม    -  ไม่มี – 
 
นายอ าพล  นาสมฝัน -  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานคณะกรรมการ 
  

เลิกประชุมเวลา  ๑2.0๐ น. 
 
 
 

(ลงชื่อ) .................... .........................ผู้จดัท ารายงานการประชุม 
                        (นายส ารวย  นาทันรีบ) 

                   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                      (ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี)    
                       กรรมการ/เลขานุการ 

 
(ลงชื่อ) ..... ........... ............................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

               (นายอ าพล  นาสมฝัน) 
      ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 


