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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
การติดตามและประเมนิผลการติดตามและประเมนิผล  

  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตามและการ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม   ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนา  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง 
  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการใน
ขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควร
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวม
อย่างน้อยปีละครั้ง  แล้วรายงานผลเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน    
 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 1.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  - ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงเป็น
หน่วยงานด าเนินการร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  - ให้ติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด 
  - ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณงบประมาณ
รายจ่าย 
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 1.2  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  - ให้รายงานประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - ให้รายงานผลการประเมิน 
  - ให้รายงานผลความส าเร็จ 
  - ให้รายงานปัญหาอุปสรรค 
  - ให้รายงานผลกระทบ 
 1.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  - ให้ประเมินข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
  - ให้ประเมินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน 
  - ให้ประเมินยุทธศาสตร์  ๖๐  คะแนน 

 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 2.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  - ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดงเป็น
หน่วยงานด าเนินการร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  - ให้ติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนด 
  - ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณงบประมาณ
รายจ่าย 
 2.2  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  - ให้รายงานประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - ให้รายงานผลการประเมิน 
  - ให้รายงานผลความส าเร็จ 
  - ให้รายงานปัญหาอุปสรรค 
  - ให้รายงานผลกระทบ 
 2.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  - ให้ประเมินการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
  - ให้ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ  ๑๐  คะแนน 
  - ให้ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
  - ให้ประเมินแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
  - ให้ประเมินโครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ( 1 ) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

 ( 2 ) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 

ต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
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 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1 )  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2 )  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3 )  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4 )  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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

 

 

   

 
 
 


