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ส่วนที่ 4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามละประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เป็นการติดตามและประเมินผล

ความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก และ
การตดิตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกก าหนดหรือไม่ และโครงการ พัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการ
ประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนด แนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ดังนี้  
1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ใน การประเมิณประสิทธิภาพ  
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  
6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนด มาใช้ หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้  

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
3) การประเมินผลกระทบ  
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ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกตามกรอบ แนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและประเมินผล 
โครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม และประเมินผลได้ 
ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ขั้นตอนที่ 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผล
การติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย ทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ ข้อเสนอแนะ 
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 

4.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30และข้อ 31  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประกอบด้วย  
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท า

หน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการ อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 
28 ให้มีวาระอยู่ใน ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

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

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง ข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
 (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม และประเมินผลรายงานผล

การด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลเพื่อประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.   สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
3.   เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพ่ือพิจาร 
      ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและ ประเมินผล  
4.   ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง   
      เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง  
5.   ลงพื้นทีส่ าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วน   
     ท้องถิน่ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  
6.   ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ตามกรอบ

แนวทางและวิธีการที่ก าหนด  
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เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามประเมินผล ดังนี้  

1. การใช้แบบสอบถาม  
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม  
 

 



 

 

 

ภาคผนวก   ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

    ข การประเมินคุณภาพของแผน 
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                ภาคผนวก   ก  

        รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

 

 
 



~ 157 ~ 
 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
 

 

ภาคผนวก   ข 

 
ค าชีแ้จง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมนิและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรแ์ล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

ประเด็นการเมือง 
มีการ 

ด าเนนิงาน 
ไม่มกีาร 

ด าเนนิงาน 
     สว่นที ่1 คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

     สว่นที ่2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิน่   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิวัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

  แบบที ่1 การก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
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ค าชีแ้จง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนนิงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตรมาสที ่1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)   
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

 
 

 

 

ค าชีแ้จง  :  แบบที ่3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 

 

 
 
 

 

  แบบที ่2 แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

แบบที ่3/1 แบบติดตามผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2558 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

  

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

  

รวม   

 

 




