
บทท่ี 6 
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ  

และการติดตามประเมิล 
 

 6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
  1.  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  2.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  3.  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  4.  หัวหนาสวนการบริหารทีคั่ดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  5.  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกคนหนึ่งทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  องคการบริหารสวนตําบลนางบวช ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนางบวช ประกอบดวย 
  1. นายสะอาด นามทอง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 7 ประธานกรรมการ 
  2. นายถนอมศักดิ์  ยิ้มละมัย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 8 กรรมการ 
  3. นายสมชาย  แซจึง  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูท่ี 9 กรรมการ 
  4. นายสมพงษ   โสขุมา  ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
  5. นายสมศักดิ ์ ทับสกุล  ผูแทนประชาคม    กรรมการ 
  6. นายสุพร คงกะเรียน  ผูแทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
  7. นางสาวฉลอง รุงเรือง  ผูแทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
  8. นายประภาส รัตนโชติพานิช ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
  9. นางดวงพร  เพ็ชรวงค  ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
  10. นางสาวประไพภรณ  ศรีสุข เจาพนกังานพสัดุ    กรรมการ 
  11. นายเพชรา  เฉลิมจิตร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
  12. นายสมศักดิ์  โสขุมา  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
  13.นางสาวนนัทนภัส นอยสุริวงษ นักพัฒนาชุมชน            กรรมการ/เลขานุการ 
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ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  1.  กําหนดแนวทาง วิธีการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผล และเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน/คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 
  4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

 6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีรูปแบบการติดตามประเมินผลท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3  แบบดัง
แผนภูมิตอไปนี้  
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  แบบท่ี 1   การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินวาดําเนินการครบถวนทุกข้ันตอนมากนอย
เพียงใด อยางไร  

 แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
             สวนท่ี 1  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            สวนท่ี 2  ประเด็นการประเมนิ มีท้ังหมด 13  ขอ  2  สวน  คือ   
   (1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 6  ขอ  
   (2)  การจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 7 ขอ(สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบ
วามี          การดําเนินการ / ไมมีการดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการ
ชวยกํากับ          นั่นเอง) 
 

   แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาสเปนเคร่ืองมือหนึ่ง
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ           

 (1)  การติดตามผลการดําเนนิงาน และการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสามป  
 (2)  ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 
     

  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาสประกอบไป
ดวยเนื้อหา ท่ีสําคัญ  4  สวน  คือ  
  สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป 
 -  ช่ือหนวยงาน 
 -  ไตรมาสท่ีรายงาน 
  สวนท่ี  2   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามป 

-  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป 
-  จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
-  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป 
-  จํานวนโครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
-  การเบิกจายงบประมาณ 
 



53 
 

  สวนท่ี  3   ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 

  สวนท่ี  4   ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

      แบบท่ี 3/1   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเคร่ืองมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด  โดยมีประเด็นในการประเมิน  3   
สวน  คือ 

 
  (1)  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม   

 (2)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในแตละยทุธศาสตร 
   (3)  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก 
 

 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีสําคัญ  3  สวน  คือ 
 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

-  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-  วัน / เดือน /  ปท่ีรายงาน 

 สวนท่ี 2   ยุทธศาสตรและโครงการในป...................... 
-  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีได
ปฏิบัติ 

 สวนท่ี 3   ผลการดําเนินงาน 
-  ความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
-  ผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร 
-  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
-  การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก 
 

 แบบท่ี 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
 ในภาพรวม 
  เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูท่ีเกี่ยวของตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 



 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาพรวม 
ประกอบไปดวยเนื้อหาท่ีสําคัญ  2  สวน  คือ 
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 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  การศึกษา 
-  อาชีพหลัก 

 สวนท่ี  2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
1)   การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 
2)   การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4)   การรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 
5)   ความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 
6)   การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7)   ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
8)   การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
9)   ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

  แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ 
ยุทธศาสตร 
   เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูท่ีเกี่ยวของตอผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยทุธศาสตร   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร ประกอบไปดวย 
  ยุทธศาสตร................................... 
  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

-  เพศ 
-  อาย ุ
-  การศึกษา 



-  อาชีพหลัก 
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     สวนท่ี 2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 

2)   มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3)   การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4)   มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 
5)   การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิโครงการ / กิจกรรม 
6)   การดําเนนิงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7)   ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 
8)   ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดาํเนินโครงการ / กิจกรรม 

 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพฒันามีชวงระยะเวลาสําคัญ  2  ขั้นตอน  คอื 
-  การติดตามผลในระหวางการดําเนนิการตามโครงการ 
-  การติดตามผลในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค 
/   
   เปาหมายท่ีตัง้ไว 

6.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองรายงานผลและเสนอ
ความเหน็ซ่ึงไดจาก การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

 



 

 

 

 
 


