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  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนิน  
งานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามการประเมินผลและการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนด าเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมี
ส่วนแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความ ส าเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดกรอบ แนวทางและวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามท่ีได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
       1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
    2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
    3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
    4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความส าพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประ 
เมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
    5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
    6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่
มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
    7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้ หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส า เร็จหรือความก้าวหน้าของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

   1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
   2) การประเมนิผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
   3) การประเมินผลกระทบ 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที3่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
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โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ
พัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 1) ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน5-3 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด

ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
   (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
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   (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการ

ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงาน
ผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

   (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมวิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการ
ติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียม

ข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
5. ลงพ้ืนที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ

แนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและวิธีการ

ที่ก าหนด 
2) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 
– 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ดังนี้ 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  ประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 
แบบที่  1 

การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 

แบบที่  2 
แบบติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 

แบบที่  3/1 
แบบประเมนิผลการด าเนนิ 
งานตามแผนยุทธศาสตร ์
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3) การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยค านึง ถึง
ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผน พัฒนา
ต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ซึ่งก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 1. หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่องได้ประกาศใช้แผนแล้ว 
 2. ทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 3. ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

4) การตรวจสอบและติดตามโดยภาคประชาชน 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชน หรือผู้แทนประชาคม ตามข้อเสนอของประชาชนโดย
เลือกผู้ที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 2) ข้อ 22 อย่างน้อยคณะละ 2 คน   
 2. ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมทั่วไปสามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานขององค์การ
บริการส่วนต าบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานในรอบปีต่อประชาคมต าบลให้
ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน 
 

 

  

แบบที่  3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ 
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม 
 

แบบที่  3/3 
แบบประเมนิความพอใจต่อผลการ 
ด าเนินงานขององค์การบริหารสว่น
ต าบลดอนศรีชุม 
 


