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บทท่ี 5 

การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทะศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5.1 กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการ

พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น

ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดกรอบ 

แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนก าหนดแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 

  2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

  3. ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 

  4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน 

               ประสิทธิภาพ 

  5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 

  6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่

     ได้รับบริการ และการประเมินผลผิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

  7. การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้ หรืออาจ 

เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา  
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 1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

  1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 

  2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 

  3. การประเมินผลกระทบ 

 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ
พัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6 การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31 
 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
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 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามแประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  3. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน 
ผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรว่มและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

 วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
 1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียม
ข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
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 5. ลงพื้นที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
 6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ที่ก าหนด 
 5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
  3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
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