
ส่วนที่ 4 
 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
4.1.1  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ได้ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ตามแผน ด าเนินการ ร้อยละ ตามแผน ด าเนินการ ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
   1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปด้วย 
ความสะดวก             

   2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ             

   3) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา             

   4) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร             

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต             

   1) การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา             

   2) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย             
   3) การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย             

   4) การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด             

   5) การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ             
   6) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น             

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             

   1) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน             
   2) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร             

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม             

   1) ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่             
   2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             

 
 
 
 



-138 - 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ตามแผน ด าเนินการ ร้อยละ ตามแผน ด าเนินการ ร้อยละ 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร 
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม             
2) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา             

 
 

4.1.2   การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ก าหนดห้วงระยะเวลา ในการ
ติดตามและประเมินผล  โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ทั้งนี้ได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  และประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ  ในแต่ละปีจะมีการ
ติดตามการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
4.2   ระเบียบ  วิธีในการและเครือ่งมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาสามปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีลักษณะก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่ จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ดังนั้นการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนว ทาง
ด าเนินการดังนี้ 
 1. เทศบาลด าเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ  ในแผนพัฒนาสามปี  
น าไปจัดท าแผนงานงบประมาณหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์            
ของแผนงาน/โครงการ 
 2. การสนับสนุนให้หน่วยราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีที่
เทศบาลไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอ หรือมีหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่มีศักยภาพและมีความ
พร้อมที่จะการด าเนินงานมากกว่า 
 3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินงาน ในกรณีที่
ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กรหลายหน่วยงาน โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบ
คณะท างาน/คณะกรรมการ 
 4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และการ
ด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้     ในแผนพัฒนาสามปีและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา  
คณะกรรมการประสานการพัฒนา และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามล าดับ 
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องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปีนั้น คือ การประเมินว่ามีการน าโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนพัฒนาได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐาน    ในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีฉบับต่อไป  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการในแต่ละแนวทางการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในขั้นต้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี    
ให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ า เป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา 

  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  เทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 28 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย 

1)  สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2)  ผู้แทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3)  ผูแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5)  ผู้ทรงคณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   ใหมีวาระอยูในต าแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้

  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

************************************** 


