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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมิน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส เป็นการติดตามและประเมินผล
ความสอดคล้องและความส้าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสได้
ด้าเนินการติดตามแผนด้าเนินงาน  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถ
น้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสหรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส้าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขึ้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส
ก้าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุด
น้้าใส  และประเมินผลโครงการการพัฒนาตามที่ได้ด้าเนินการ  ดังนี้ 

การก้าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล  
กุดน้้าใส 

1.) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน  และกลยุทธ์ที่ก้าหนด 
2.) ความพอเพียงขอทรัพยากรเพ่ือการด้าเนินกิจกรรมของหน่อยงาน  
3.) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก้าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
4.) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช่ในการ

ประเมินประสิทธิภาพ 
5.) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
6.) ผลลัพธ์และผลผลิต  เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท้ากิจกรรมท มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
7.) การประเมินผลกระทบ  เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน้าแนวทางท้ังหมดที่ก้าหนดใช้หรืออาจเลือกใช่ใน
บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องแลtความสามารถวัดความส้าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาขององค์
กานบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสได้  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา  

 1.2 การก้าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามตามและประเมินผลโครงการพัฒนา  
ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบล กุดน้้าใส  อาจก้าหนดแนวทาง  ดังนี้ 

1.) การประเมินผลกระทบการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
2.) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
3.) การประเมินผลกระทบ 
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ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด้าเนินการการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสตามกรอบแนวทาง  และวิธีการที่ก้าหนดโดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส  

ขั้นตอนที่  3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด้าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีที่ก้าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโค1รงการพัฒนาตามแผนด้าเนินงานสิ้นสุดลงโครงการ. 

ขั้นตอนที่  4     รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาตมของทุกปี  

ขั้นตอนที่  5    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบ  หรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสและโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสามท่าน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยงข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ้านวนสองท่าน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ้านวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือก 

กรรมการหนึ่งคนท้าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท้าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต้าแหน่งคราวละ  สองปี และอาจได้รับการคัดเลือกได้  

ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก้าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

(4) ตั้งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

ข้อ 30   องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด้าเนินงานหรือร่วมด้าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท้าร่างข้อก้าหนดขอบข่าย  
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่อยงานหรือบุคคลภายนอกด้าด้าเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก้าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก  ได้เนินการหรือร่วมด้าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด้าการหรือร่วมด้าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด้าเนินงานซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา  
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนร่วมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการตาม  และประเมินผลการด้าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  
 
วิธีในการติดตามและประเมิน มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. ก้าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส้าหรับการติดตามและประเมินผล 
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ  

พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางวิธีการและเครื่องมือส้าหรับการติดตามและประเมินผล  
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4. บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส้าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง  
5. ลงพื้นที่ส้าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก้าหนด 
6. ประชุมส้าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องตามกร  

แนวทางและวิธีการที่ก้าหนด 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส ก้าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามประเมินผลดังนี้ 

1. การใช่แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 

5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 20 
2. วิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
          3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
          3.5  กลยุทธ ์ (5) 

3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
          3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 

3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาสปีี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

     4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
     5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
          5.2  ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
          5.3  เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณ (5) 

5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
          5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

         5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่ง
คงยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

         5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการก้าหนดตัวชี่วัด (kPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

รวมคะแนน 100 
 
5.3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
       จากการด้าเนินการพัฒนาโดยด้าเนินการพัฒนาโดยด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ขิงองค์การ
บริหารส่วนต้าบล  ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดี  กินดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส้าหรับการพัฒนาให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  โดยเน้นการให้ประชาชนรับประโยชน์มากที่สุด และเน้นความคุ้มค่า
ของงบประมาณประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการพัฒนา  
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5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 เนื่องจากปัญหาความต้องการของประชาชนมีจ้านวนมากและข้อจ้ากัดในเรื่องของ
งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น  รัฐบาลคอยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน      
แต่ส่วนหนึ่งทางองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใสได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการพัฒนา
ในพ้ืนที่  ซึ่งการด้าเนินการตามภารกิจ  และอ้านาจหน้าที่มีอยู่  และต้องค้านึงถึงความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ด้วย 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมิน 

 


