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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
**************************************************** 

  
การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ส าคัญท่ี

ต้องด าเนินการต่อเนื่องจากข้ันตอนการอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 
รวมถึงได้รับงบประมาณด าเนินการแล้ว ต้องมีการน าแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนา และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งจัดหาแหล่ง
งบประมาณอ่ืนเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน 

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นภารกิจหลักในการควบคุมงาน
ที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบัติในปริมาณที่มากน้อยและวิธีการที่แตกต่างกัน ในระบบการบริหารนั้น การ
ควบคุม คือ การตรวจสอบการท างานและก ากับการปฏิบัติ (Checking and Directing actions) โดย การ
ติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเปา้หมาย 
หรือกับมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ แล้วด าเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด อบต. 
 
หน่วยงานด าเนินการ 

1. ส านักงานปลัด    2. กองคลัง   3. กองช่าง   4. กองการศึกษาฯ     5. กองสวัสดิการสังคม  
 
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  ที ่455/2558 
ลงวันที่ 15  ธันวาคม  2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ประกอบด้วย 

(๑)  นายรัฐสิทธิ์     นิลนารถ ตัวแทน ส.อบต.เพนียด   กรรมการ 
  (๒)  นายเสนาะ      พันธ์ปิ่น ตัวแทน ส.อบต.เพนียด   กรรมการ 
  (๓)  นายชิต          กริ่งกลับ ตัวแทน ส.อบต.เพนียด   กรรมการ 
  (๔)  นายปรัชญา    จงรักชอบ ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
  (๕)  นายเชน        ทองมาเต็ม ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
  (6)  นายนิรันดร์    สะดวกดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรรมการ 
  (7)  นายเปรมปภัทร์  เตชนันท์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กรรมการ 

(8)  นายฤทธิรงค์    สายสุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
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  (9)  นางสาวปานทิพย์  แตงเย็น รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักงานปลัด   กรรมการ 

  (10)  พ.ต.ท.วิลัย      นุชศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  (๑1)  นายพลพิพัฒน์  อยู่ยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 

และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ที่ 466/2558 ลงวันที่ 17  ธันวาคม  2558  
เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด ประกอบด้วย 

(๑)  พ.ต.ท.วิลัย      นุชศิลา  ประธานกรรมการ 
(๒)  นางสาวปานทิพย์  แตงเย็น  กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  มี

อ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
 

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ  อาจแต่งตั้งคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตาม และการ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี ้การตดิตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควร
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
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4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เพนียด โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบ

ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ  
๑. ให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ดังนี้  
๑.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
๑.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
๑.๕ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
๒. ให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการและงบประมาณที่น าแผนพัฒนาสามปีไป

เป็นกรอบจัดท างบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
๓. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสาม

ปี (เฉพาะทีชุ่มชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่านั้น)  

๔. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนพัฒนาสามปีแล้วน ามาจัดท าเป็น
งบประมาณ (เฉพาะในช่องปี ๒๕60)  

๕. การรายงานอ่ืนตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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การประเมินคุณภาพของแผน 
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา 
 

คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65 
    3.1 วิสัยทัศน์  (5) 
    3.2 พันธกิจ  (5) 
    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์  (10) 
    3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  (5) 
    3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  (15) 
    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  (15) 
    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  (10) 

รวม 100 
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ประเด็นพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.  
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร 
โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และ
ข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ  
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายกัน  
– การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  
- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(เพ่ือดูการด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)  

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  
 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.  
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ  
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับ
ความรุนแรงของปัญหา  
การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม  
– ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้าน
สังคม เช่น แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น  
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับ
ความรุนแรงของปัญหา  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  
– ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกของ อปท.  
 
 

25 
 
 
 
 

(4) 
 

(2) 
(2) 
 
 

(5) 
(3) 
 
 

(2) 
 
 

(5) 
 

(2) 
 

(3) 
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ  (ต่อ) 

 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพของ อปท.  
- การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน  
– มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอกอย่างถูกต้อง  
 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่  
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีโดยชี้ให้เห็นขนาดและความ
รุนแรงของปัญหาและความต้องการ  
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่
หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็น
ส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา  

(5) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(6) 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 วิสัยทัศน์  
 

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพทีเป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท.  
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล  
- มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่  

65 
5 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ  
 

 
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์  
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ  

5 
(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

 มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่  
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา  
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและ
ตอบสนองปัญหา ศักยภาพของ อปท.  
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 
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3.4 เป้าประสงค์  
 

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี  

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 ตัวช้ีวัด  
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และ
สะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์  
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 

  ค่าเป้าหมาย  
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี  
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค  

6 
(3) 
(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และ
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่  
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้อง
กันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และ
น าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์  
- มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ  

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ  
 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย  
 โครงการ/กิจกรรม  
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน  
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม  
- การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม  
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนาไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์  
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนอง 
กลยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของ
เป้าประสงค์  
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของ
แผน)  

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 
5 
 

(3) 
 
 

(2) 

 

 รวมคะแนนที่ได้ 100  
หมายเหตุ:  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง  

   2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ ไปเป็น
กรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได ้


