
 
 

ส่วนที่ 4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ. 2559– 2561 และการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เป็น

หน้าท่ีของผู้บริหารท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมท้ังสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม    แบบบูรณาการและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบาย  ของรัฐบาล  ดังนั้น
การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ        
ในแผนพัฒนาต าบลสามปี น าไปจัดท าแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อ
ปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ   
                    2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กร
เอกชนเป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพไม่เพียงพอ และมี
หน่วยงาน   หรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมท่ีจะด าเนินงานมากกว่า 
  3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่น             
ในการด าเนินงานในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร  โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบ
หุ้นส่วนสหการหรือคณะท างาน คณะกรรมการ 
  4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็น ผู้จัดสรร
งบประมาณและการด าเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นตามล าดับ 
 
หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการก ากับ
ดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารดังนี้ 
  (1)  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (2)  กองคลัง 
  (3)  กองช่าง 
                    (4) ส่วนสวัสดิการสังคม  
การติดตามประเมินผล 
  การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
                     (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
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                     (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
  (1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี ท้ังนี้ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

4.1.1  แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
4.1.1  ห้วงเวลาในการติดตาม  จ านวน 1 คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

 4.1.2   แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
          4.1.3   การติดตาม (Monitoring) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีกระบวนการในการติดตามก ากับงานเพื่อผลักดัน             
ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี และสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการอยู่ในช่วงใด                
ตรงกับระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 1.  ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ในการติดตามก ากับงาน 
  (1)  เวลาท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม  
  (2)  จ านวนค่าใช้จ่ายท่ีใช้  
  (3)  ปริมาณงานท่ีได้ในแต่ละกิจกรรม  

2.  ขั้นตอนการติดตามก ากับงาน 
  (1)  จัดท าเครื่องมือในการติดตามงาน ได้แก่ แผนภูมิแท่ง ( Gantt Chart) โครงข่ายงาน 
(Network) PERT และ CPM หรือตารางติดตามกิจกรรมและผลท่ีคาดหมายโดยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง       
หรือหลายอย่างประกอบกัน 
  (2)  ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพราะการติดตามและก ากับงาน   
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อมีการด าเนินงานเกิดขึ้นแล้ว ก าหนดเวลาท่ีใช้ในการติดตามและก ากับงานจึงเกิดขึ้นอยู่
กับชนิดของโครงการและชนิดของกิจกรรม 
  (3)  ประชุมท าความเข้าใจระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนลดความขัดแย้งท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
  (4)  จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุง
โครงการอย่างรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้ 
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                    4.1.2  การประเมินผล  (Evaluation) 
  การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทาง        
การพัฒนาก่อนเพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
เป็นไป   ในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  โดยมี
เกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด ( Indicators)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ    มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การ
ประเมินผลหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 

   4.2 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผล  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31  
   ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
   (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   (3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
   (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
   (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ  
อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
   ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
     (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน  
ธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
     (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
   ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือ
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
     (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   
     (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
     (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
     (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ  
ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
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     (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ  
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
   ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม  และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  

   2. วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
   1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
   3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล   
   4. ประชุมช้ีแจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ท่ี 
เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นท่ีจริง  
   5. ลงพื้นท่ีส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด  
   6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตามกรอบ  
แนวทางและวิธีการท่ีก าหนด  

   3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนด
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้  
   1. การใช้แบบสอบถาม  
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