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สวนที่ 6 
 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม  ประเมนิผล 
 
การตดิตามประเมินผล 
  การควบคุมติดตามและประเมินผลเปนข้ันตอนสําคัญในการวางแผน  การดําเนินการตามแผน
จะมีประสิทธิภาพมานอยเพียงใด  ข้ึนอยูกบัการนําแผนไปปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลและเพ่ือใหรูวา
การปฏิบัติตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงคหรอืเปาหมายมากนอยเพียงใด 
 

การประเมินผล 
  เปนการวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีไดเกดิข้ึน   หลังจากท่ีโครงการเริ่มดําเนินงาน   โดย
เปรยีบเทียบความแตกตางระหวางผลกบัแผนดําเนินงาน  รายงานการประเมินผลจะช้ีใหเห็นถึงการดําเนินงาน   
วิธีการแกไขปญหาอุปสรรคในแตละข้ันตอน   มีการศึกษาผลตอบแทนของโครงการโดยใชขอมูลท่ีเกดิข้ึนจรงิ   
คาใชจายในการลงทุน  ผลประโยชนท่ีเกดิข้ึนจรงิและคาดวาจะเกดิข้ึนจนถึงส้ินสุดโครงการ รวมท้ังประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการกบัวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการท่ีต้ังไว 
 

การตดิตามผล 
  เปนการวิเคราะหเหตุการณตาง  ๆท่ีเกดิข้ึนจรงิระหวางการดําเนินการโครงการ  รายงานการ 
ติดตามจะบงบอกถึงผลสําเร็จหรอืความลมเหลวระหวางท่ีมีการดําเนินงาน   โดยจะศึกษาเปรียบเทียบระหวาง
หมายกาํหนดการเดิมและท่ีไดเกดิข้ึนจรงิ  พิจารณาผลการดําเนินงาน  ระยะเวลาและคาใชจาย  การจัดซ้ือจัดจาง  
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแกไข 
 

ความสําคัญของการประเมินผล 
 สาเหตุท่ีนํามาใช  คือ  เพ่ือตองการหาคําตอบดานตาง  ๆ ดังน้ี 

1. ประสิทธิผล  เพ่ือทราบวาผลผลิตและจุดหมายท่ีกาํหนดไวไดบรรลุเปาหมายท่ีไดกาํหนดไว 
หรอืไมเพียงใด  และมีเหตุผลอยางไร 

2. ความสําคัญ  เพ่ือทราบวาผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกาํหนดไวน้ันมีผลอยางไร 
3. ประสิทธิผล  เพ่ือทราบวาการดําเนินงานน้ัน  ไดผลคุมคากบัตนทุนหรอืคาใชจายท่ีลงไปหรอืไม 

 

ประโยชนของการประเมินผล 
1. เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนอยางตอเน่ือง 
2. เพ่ือเปนประโยชนในการจัดสรรทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากดัใหไดประโยชนสูงสุด 
3. เพ่ือใชเปนสารสนเทศของผูบรหิารในการตัดสินใจดําเนินโครงการในระยะตอไป 
4. เพ่ือใหเกดิความรอบคอบในการปฏิบัติงานมากข้ึน  โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรบัโครงการท่ีมี 

การลงทุนมาก 
5. เพ่ือนําผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรค  หรอืขอบกพรองท่ีไดจากการประเมินผลไปใช 
6. เปนแนวทางในการแกปญหาท่ีอาจจะเกดิข้ึนอันเน่ืองจากโครงการน้ัน 
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รปูแบบและประเด็นการประเมิน 
 

1.   รปูแบบของการประเมินผลโครงการ  สรปุได  3  รปูแบบ  คือ 
 1.   การประเมินผลกระบวนการ หรอืการประเมิน ประสิทธิภาพ   ซ่ึงเนนการวิเคราะห 

ประสิทธิภาพโครงการ  โดยการศึกษากระบวนการจัดทํากจิกรรมตาง  ๆวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
เพ่ือใหเกดิผลงานของโครงการ 
  2.   การประเมินผลท่ีไดรบัของโครงการ หรอืการประเมิน  ประสิทธิผล  ซ่ึงเนนการวิเคราะห 
ประสิทธิภาพของโครงการ  โดยศึกษาวาผลของงาน  โครงการ  สามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของ 
โครงการไดหรอืไม เพียงใด 

1.  การประเมินผลท่ีไดรบัของโครงการ  อาจจะทําไดต้ังแตกอนเริ่มโครงการและขณะท่ีกาํลัง 
ดําเนินงานอยู  และการประเมินผลเม่ือส้ินสุดตามโครงการ  การประเมินผลกอนเริ่มโครงการ มีวัตถุประสงค 

- ดูความเปนไปไดและความเหมาะสมของโครงการ 
- ความเปนไปไดของแผนดําเนินงาน 
- ผลกระทบท่ีมีตอระบบเศรษฐกจิและสังคม 
- ความเปนไปไดของระบบบรหิาร 
- ความพรอมเพรยีงของปจจัยตาง  ๆ
- ศึกษาโครงการท่ีมีลักษณะคลายคลึงและไดดําเนินการไปแลว 

เพ่ือปรบัปรงุโครงการท่ีจัดทําใหสมบูรณ 
 

  การประเมินผลระหวางดาํเนินการ  มีวัตถปุระสงค 
   -    ประเมินชวงใดชวงหน่ึงท่ีฝายบรหิารเห็นวาเหมาะสมท่ีจะติดตามตรวจสอบ 
        ผลการดําเนินงาน 

-    ทําใหทราบความกาวหนาของโครงการ 
- เพ่ือทราบผลสําเร็จเม่ือเปรยีบเทียบกบัเปาหมายท่ีวางไว 
- มีความลาชา  หรอือุปสรรคอะไรบาง  เพ่ือปรบัปรงุแกไข 

 

การประเมินผลหลังการดาํเนินการ  มีวัตถปุระสงค 
- หาขอสรปุวาดําเนินการตามโครงการไดผลอยางไร 
- คุมคากบัการลงทุนหรอืไม 
- โครงการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพอยางไร 
- ชวยในการตัดสินใจ สําหรบัการเริ่มโครงการใหม  ๆท่ีคลายกนั 

 

2.   ประเด็นของประเมินผลโครงการ 
 

       2.1  การประเมินผลกระบวนการหรอืการประเมินประสิทธิภาพ 
  -    ประเมินผลการดําเนินกจิกรรมแตละข้ันตอนวาชวยสงเสรมิหรอืเปนอุปสรรค 

        ในการผลิตผลงานของงาน / โครงการ ในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
   -    ประเมินผลการจัดหาทรพัยากรของโครงการในแตละข้ันตอนตามระยะเวลา 
         ท่ีกาํหนด 
   -    วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของงาน / โครงการท่ีมี 
         ตอกระบวนการดําเนินกจิกรรมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
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-    เปรยีบเทียบมูลคาของผลงานท่ีไดรบั  กบัคาใชจายโดยวิเคราะหเชิงปรมิาณ 
-    สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน  หนวยงานภาครฐับาลท่ีเกี่ยวของ
กบัการจัดสรรงบประมาณ หนวยงานและองคกรเอกชน  เปนตน 
 

  2.2  การประเมินผลท่ีไดรบัหรอืการประเมินประสิทธิผล 
-     ประเมินผลความสําเรจ็ตามวัตถุประส งคของงาน / โครงการ ตามตัวช้ีวัดท่ี
กาํหนดไว 
-     ประเมินผลโดยการวิเคราะหของงานโครงการ 
-     วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนืออาการควบคุมของงาน / โครงการท่ีมีตอ
ความสําเร็จของงาน / โครงการท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

  2.3  การประเมินผลกระทบ 
-     ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการและประเมินผลกระทบ 
ของงาน / โครงการ ท่ีมีตอแผนงานท่ีใหผลตอบแทนแกแผนงาน ตามตัวช้ีวัดท่ีได
กาํหนดไว 
-     วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของงานโครงการภายใต 

                            แผนงานท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
 

 3.   รปูแบบของการประเมินผลแผนงาน 
  รปูแบบการประเมินผลแผนงาน  คือ  การประเมินผลโครงการทุกโครงการ  ภายใตแผนงานท่ี
กาํหนด  โดยครอบคลุมรูปแบบการประเมินผลโครงการท้ัง   3  รปูแบบ  ดังไดกลาว  คือ  การประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการ  การประเมินประสิทธิผลของโครงการ  และการประเมินผลกระทบของโครงการแลว
นํามาสรปุภาพรวมดวยการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ  สังคม  การเมือง  ในลักษณะท่ีเปนผลตอบแทน
โดยตรง  ผลตอบแทนโดยออม  เปรยีบเทียบคาใชจายคงท่ี  คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจายทางออม 
 

 4.   ประเด็นของการประเมินผลแผนงาน 
 

4.1  การประเมินผลตอบแทนเปรยีบเทียบคาใชจาย 
-   ผลตอบแทนโดยตรง  เปนผลตอบแทนท่ีโครงการผลิตโดยตรงท้ังในรปู  สินคา 

และบรกิาร  เชน  กระแสไฟฟาจากการสรางเข่ือนไฟฟาพลังนํ้า  นํ้าท่ีสงผานคลองชลประทานเพ่ือการเพาะปลูก
จากการสรางอางเกบ็นํ้า 
           -   ผลตอบแทนโดยออม เปนผลตอบแทนท่ีโครงการทําใหเกดิผลกระทําท้ังในรปู
สินคาและบรกิาร   เชน  กระแสไฟฟาจากการสรางเข่ือนไฟฟาพลังนํ้า   นํ้าท่ีสงผานคลองชลประทานเพ่ือการ
เพาะปลูกจากการสรางอางเกบ็นํ้า 
   -   ผลตอบแทนท่ีทางออม  เปนผลตอบแทนท่ีโครงการทําใหเกดิผลกระทบท้ังในรปู
สินคาและบรกิาร  เชน  การสรางเข่ือนไฟฟาพลังนํ้า  ทําใหไดกระแสไฟฟาเปนผลตอบแทนทางตรง 
และขณะเดียวกนัทําใหมีกจิกรรมทองเท่ียวในบรเิวณเข่ือนเปนผลกระทบทางออม 
   -   ผลตอบแทนท่ีไมมีตัวตน    เปนผลตอบแทนท่ีไมมีตัวตนจากโครงการหรอื
ผลตอบแทนท่ีคํานวณไมได  เชน  สงเสรมิจรยิธรรม เปนตน 
   -   คาใชจายคงท่ี   เปนคาใชจายในการลงทุนเบ้ืองตน   เพ่ือใหเกดิความพรอมท่ีจะ
ดําเนินการ  เชน  คาครภัุณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
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   -   คาใชจายในการดําเนินงาน  เปนคาใชจายในการปฏิบัติงาน   เชน  คาแรงงาน 
คาวัสดุ  คาตอบแทน  คาใชสอย 
   -   คาใชจายทางออม  เปนคาใชจายท่ีเกดิจากผลกระทบของโครงการตอบุคคลอ่ืน 
เชน  คาสูญเสียทางเศรษฐกจิ  อันเกดิจากการปลอยนํ้าเสีย หรอืควันพิษ  ฯลฯ 
 

  4.2  การประเมินผลการบรหิารจดัการของแผนงานเปรยีบเทียบกบัสภาพแวดลอม 
-    วิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของแผนงานท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของแผนงาน และผลสําเร็จของงาน / โครงการภายใตแผนงานท้ังเชิงบวก
และเชิงลบ 
-    วิเคราะหปจจัยภายในขององคกรในการบรหิารจัดการวาช วยสงเสรมิหรอืเปน
อุปสรรคในการผลิตผลงานของทุกงาน / โครงการภายใตแผนงาน 

   -    สํารวจความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
-    ทบทวนสถานภาพขององคกรวาอยูในลักษณะท่ีจะตองทําอยางไรตอไปแก
แผนงาน 
-    ทบทวนภารกจิและวัตถุประสงคขององคกร   จะตองปรับเปล่ียนหรอืไม และถา
ปรบัเปล่ียนจะมีผลอยางไรตอแผนงานน้ัน  ๆ 

 

ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ 
 

 1.   การทําความกระจางแจงเกี่ยวกบัเคาโครงโครงการ 
        เน่ืองจากเคาโครงโครงการเปนกรอบของการประเมินผล  ดังน้ัน  จึงตองเริ่มดวยการศึกษา 
เคาโครงโดยเชิญเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบโครงการมาปรกึษาหารอื  เพ่ือสอบถามและบันทึกไวในประเด็น 

- จุดหมายของโครงการ 
- ส่ิงช้ีวัดความกาวหนาตามเปาหมาย 
- ขอสันนิษฐานเกี่ยวกบัความสําเร็จของโครงการ 

 

2.   การวิเคราะหความสมเหตสุมผลของเคาโครงโครงการ 
      โดยตรวจสอบเกีย่วโยงระหวาง  ตนทุน  ผลผลิต  วัตถุประสงค  และเปาหมายสูงสูด ตลอดจน 

ความถูกตองของส่ิงช้ีวัดความกาวหนาตามเปาหมายและขอสันนิษฐานเกี่ยวกบัความสําเร็จของโครงการ 
 

 3.   การตรวจสอบความกาวหนาตามเปาหมาย 
       ตรวจสอบความกาวหนาของการบรหิารทรพัยากรของโครงการวาเปนไปตามแผนหรอืไม 
 

 4.   การทบทวนการประเมิน 
       โดยมีวัตถุประสงค 

- ทบทวนความกาวหนาของโครงการจนถึงขณะประเมินผล 
- การเปรยีบเทียบความกาวหนาในปจจุบันกบัแผน 
- ผลกระทบของโครงการท่ีเกดิข้ึนตอการบรรลุเปาหมาย 
- การปรบัปรงุแผนในกรณีท่ีโครงการน้ีลมเหลว 

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง  สําหรบั 
เทศบาล  ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได  เม่ือมีการขยายเวลาใหแจงจังหวัดทราบ 
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  ในกรณีองคการบรหิารสวนตําบล  อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง  ใหเปน 
อํานาจของนายอําเภอ 
  การแกไขแผนปฏิบัติการเปนอํานาจของผูบรหิารทองถ่ิน 
 

 5.   การทํารายงานการประเมินผล 
       เพ่ือเสนอตอผูบรหิารโครงการท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือเปนขอมูลใหแกผูบรหิารโครงการจะไดใชประโยชนในการปรบัปรงุแผนตอไป 
 

 6.   การตดิตามผล 
     หมายถึง  การดูแลใหมีการดําเนินงานตามรายงานการประเมินผลน้ัน  สําหรบัข้ันตอนการนํา
แผนไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลบันนังสตา   น้ัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   หมวด 6 ขอ 
29  กาํหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหมีการติดตามและประเมินผล 
และรายงานใหผูบรหิารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบรหิารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
สภาพทองถ่ินท่ีเกี่ยวของเพ่ือทราบและใชเปนขอมูลสําหรบัการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเปนประจําทุกป 
 

องคกรในการตดิตามผลประเมินผลแผนพฒันา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง                        
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  หมวด 6   ขอ 28  , 29 ความวา 
  ขอ  28  ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 
  1.  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  2.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  3.  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบรหิารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  4.  หัวหนาสวนการบรหิารท่ีคัดเลือกกนัเองจํานวนสองคน 
  5.  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบรหิารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
คนหน่ึงคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ 28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรบัการคัดเลือกอีกได 

 ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
         1.  กาํหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบรหิารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบรหิารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกนัอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
  4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  สําหรบัหลักเกณฑในการติดตามผลประเมินผลของแผนพัฒนา  ใหกาํหนดแนวทางใน 
การประเมิน  โดยมีแนวทางดังน้ี 
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  1.   ระยะเวลาในการประเมินแผนพัฒนา  จะเนนการสรปุผลการพัฒนาในภาพรวมของ 
แตละป  โดยแบงเปน  2  ชวง  คือ 
   ชวงท่ี 1 ชวงกอนการจัดทําแผนพัฒนา 
   ชวงท่ี 2 ชวงระยะเวลาหลังการประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ 
  2.   หลักเกณฑและแนวทางในการประเมินผล 
  จะประเมินตามความเหมาะสมของแตละโครงการ  เพ่ือใหทราบถึงผลการพัฒนาและ 
ผลสําเร็จของโครงการวาบรรลุตามวัตถุประสงคหรอืไม 
 

****************************************** 
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