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สวนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวทางแหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 ได
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทําหนาที่เปรียบเสมือนหนวยตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณใน
โครงการพัฒนาตางๆ วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือไม อีกทั้งใหขอเสนอแนะแกผูบริหารทองถิ่นเพื่อนําไปแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดําเนินการจัดบริการสาธารณะเพื่อบริการแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย ซึ่งแตงตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 ตาม
คําสั่งเทศบาลเมืองบุรีรัมยที่ 390/2556 ไดรวมกันกําหนดรูปแบบวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมยไว 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ใชรูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาทุกโครงการพัฒนา และทุกแหลง
งบประมาณ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพื่อติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาตางๆ วาอยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและอยูภายใตระยะเวลาที่ไดกําหนดไวหรือไม ผลการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร
รูปแบบที่ 2 ใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย พ.ศ. 2558-2562 เปนเครื่องมือมือ
ในการติดตามและประเมินผล โดยดูจากการบรรลุตัวชี้วัดระดับเปาประสงคของแตละรายยุทธศาสตรการ
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พัฒนาวาบรรลุคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับเปาประสงคที่ไดกําหนดไวในแตละรายยุทธศาสตรการพัฒนามาก
นอยเพียงไร
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ……………………..
รอบ……………….เดือน
แหลงงบประมาณ……………………………… ชื่อโครงการพัฒนา…………………………………………………………
ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล/ผูรับผิดชอบ
1.1 ชื่อ……………………………………………..นามสกุล………………………………………………..
1.2 ตําแหนง……………………………………………………………………………………………………
1.3 หนวยงาน………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2 : ขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค (ถาตอบ “ไม” กรุณากรอกเหตุผล)
 บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
 ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ผลการดําเนินงาน
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ (จากแผนพัฒนา 3ป / โครงการพัฒนา ชองตัวชี้วัด
ความสําเร็จ กรอกเฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณ)
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลที่ไดรบั

เปรียบเทียบเปาหมาย
/ผลทีไ่ ดรับ (รอยละ)

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………

……….
……….
……….

………………
……………….
……………….

…………………….
…………………….
…………………….

-

-

รวม

181
2.4 การเบิกจายงบประมาณ (ถาตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
งบประมาณอนุมัติ…………………บาท เบิกจายจริง…………………บาท คิดเปนรอยละ…………
 ไมมีการเปลี่ยนแปลง/โอนหมวดรายจาย
 มีการเปลี่ยนแปลง/โอนหมวดรายจาย
จากหมวด………………..........................…เปนหมวด……..…..……………………………..
จํานวนเงิน……………………………………………บาท
2.5 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการพัฒนา (ถาตอบ “มี” กรุณากรอกรายละเอียด)
 ไมมี
 มี(ระบุ)……………………………………………………………………………………………………
2.6 แนวทางแกไข (ถามี)
1. …………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………….
2.7 ขอเสนอแนะ
1. …………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………….

*******************************************************
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท.
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558
-------------------------------------------------ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(15)
(10)
100

ตามนั ย หนั งสื อดั งกล าว กระทรวงมหาดไทย ได แ จ งแนวทางและหลั กเกณฑการจั ด ทํา และ
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองส ว นทองถิ่น โดยกําหนดให องคกรปกครองสว นทองถิ่นจั ด ทํา
แผนพั ฒ นาสามป ให แ ล ว เสร็ จ ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายน พร อมให ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปบรรจุไวในภาคผนวกตามแนวทางที่
กําหนด
***********************************************

