
 

 

112

ส่วนที� 6 
 

การนําแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
6.1 องค์กรรับผดิชอบในการติดตามและประเมนิผล 

อาศยัอาํนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํและประสานแผน พฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ)น พ.ศ.2548 ขอ้ 28 และขอ้ 29 จึงไดแ้ต่งตั0งบุคคลดงัต่อไปนี0 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

โดยทั0งนี0  ใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหนา้ที) ดงันี0  
1. กาํหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
2. ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ)งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ)น 

เพื)อใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ)นเสนอต่อสภาทอ้งถิ)น คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ)น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ)นทราบโดยทั)วกนัอยา่งนอ้ยปีละหนึ)งครั0 ง ภายในเดือน
ธนัวาคมของทุกปี ทั0งนี0 ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

4. แต่งตั0งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื)อช่วยปฏิบติังานตามที)เห็นสมควร 
        ทั0งนี0  ตั0งแต่บดันี0 เป็นตน้ไป  

6.2 การกาํหนดวธีิการติดตามและประเมนิผล 
ไดก้าํหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที) 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม) ไตรมาสที) 2(มกราคม-มีนาคม) 

ไตรมาสที) 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที) 4 (กรกฎาคม-กนัยายน) ในแต่ละปี ซึ) งในการติดตามในขั0นตอนนี0
เป็นช่วงที)ทาํใหท้ราบวา่ แผนที)ไดก้าํหนดไวดี้หรือไม่สามารถวดัไดจ้ริงหรือเปล่า นอกจากนี0  การติดตามในทุกช่วง
ของแผนยงัสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้” วา่แผนที)ไดก้าํหนดไวส้ามารถไปตามเป้าหมายที)ตั0งไวห้รือไม ่
เพื)อใหบุ้คลากรที)เกี)ยวขอ้งสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี)ยนวธีิการดาํเนินงานที)จะสามารถนาํไปสู่การบรรลุ
แผนที)กาํหนดไวไ้ด ้ ซึ) งในการติดตามจะใชแ้บบรายงานแบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ)น ซึ) งประกอบไปดว้ยการติดตามการดาํเนินงานของโครงการและการเปลี)ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที)ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

1. วตัถุประสงค์ของแบบ 

แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นรายไตรมาส เป็นเครื)องมือหนึ)งที)องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ)น สามารถนาํไปใชใ้นการติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น
ตามแผนที)กาํหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการดาํเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 3 ปี (2) ผลการดาํเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการที)ไดรั้บเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 
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2. ประโยชน์ 

1. เป็นเครื)องมือสาํหรับ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลที)จะนาํไปใชเ้ป็นเครื)องมือในการติดตามความกา้วหนา้
ในการดาํเนินงานตามแผนพฒันา 3 ปี และโครงการที)ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ) งนอกจากจะทาํให้
รับทราบถึงสถานการณ์ในการดาํเนินงานแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็น “สัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้” วา่
ยทุธศาสตร์ที)กาํหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที)กาํหนดหรือไม่ 

2. เป็นเครื)องมือสาํหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซึ) งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล เพื)อใชใ้นการติดตาม
ผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นในภาพรวม 

3. ระยะเวลาในการติดตาม 
แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น เป็นแบบที)ใชใ้นการติดตามผลการดาํเนินงาน 

              ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ)มตั0งแต่เดือนตุลาคม ซึ) งเป็นเดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 

4. องค์ประกอบของแบบ 
แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นรายไตรมาสประกอบไปดว้ยเนื0อหาที)สาํคญั 4 

ส่วนคือ 
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั)วไป 

- ชื)อหน่วยงาน 
- ไตรมาสที)รายงาน 

ส่วนที� 2 ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันา 3 ปี 
- จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี 
- จาํนวนโครงการตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
- ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาประจาํปี 
- จาํนวนโครงการที)มีการเปลี)ยนแปลง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส่วนที� 3 ผลการดาํเนินงานตามโครงการที)ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- โครงการที)ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาํปี 

ส่วนที� 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
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ตัวอย่าง แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

คาํชี0แจง แบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื)อติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น ภายใตแ้ผนพฒันา 3 ปี โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน 
ผลการดาํเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ)มตั0งแต่สิ0นสุดการดาํเนินงานในเดือน ตุลาคม-ธนัวาคม หรือไตรมาสที) 1 
ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไป 

1. ชื)อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น  องค์การบริหารส่วนตําบลดาโต๊ะ 
2.รายงานผลการดาํเนินงานไตรมาสที) 
 (1) ไตรมาสที) 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม) (2) ไตรมาสที) 2 (มกราคม-มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที) 3 (เมษายน-มิถุนายน) (4) ไตรมาสที) 4 (กรกฎาคม-กนัยายน) 
ส่วนที� 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันา 3 ปี 

3.จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที� 1  2560 ปีที� 2  2561 ปีที� 3  2562 รวม 

จาํนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

รวม         
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4.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที� 1  2560 ปีที� 2  2561 ปีที� 3  2562 รวม 

จาํนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

รวม         

 

5.ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาปี........................................ 

 

ยุทธศา

สตร์ 

 

จํานวนโครงการ 

ที�เสร็จ 

จํานวนโครงการที

อยู่ในระหว่าง

ดาํเนินการ 

จํานวนโครงการที�

ยงัไม่ได้ 

ดาํเนินการ 

จํานวนโครงการที�

มกีารยกเลกิ 

จํานวนโครงการที�

มกีารเพิ�มเตมิ 

จํานวนโครงการ

ทั9งหมด 

จาํนวน 
 

ร้อยละ จาํนวน 
 

ร้อยละ จาํนวน 
 

ร้อยละ จาํนวน 
 

ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

รวม             
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6.การเบิกจ่ายงบประมาณปี............................. 

 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

รวม       

 
ส่วนที� 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที�ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 

 

7.โครงการที�ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิประจําปี....................... 

 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 

ดําเนินการ 

ยงัไม่ได้ 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที�ได้รับ 

งบประมาณที�

เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
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ส่วนที� 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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6.3 การกาํหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมนิผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาโตะ๊ไดก้าํหนดหว้งเวลาใน

การติดตามประเมินผลโครงการ ซึ) งจะดาํเนินการติดตามและประเมินผลแต่ละโครงการ อยา่งนอ้ยโครงการละ 1 ครั0 ง 
ภายหลงัจากที)การดาํเนินการแต่ละโครงการเสร็จสิ0นแลว้ และนอกจากนี0  ยงัไดมี้การกาํหนดการติดตามและ
ประเมินผลโครงการในภาพรวม ซึ) งไดก้าํหนดไวอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั0 ง ทั0งนี0 เพื)อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ)งได้
จากการประเมินผลต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ)น เพื)อใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ)นนาํเสนอต่อสภาทอ้งถิ)น คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ)น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ)นทราบโดยทั)วกนั อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั0 ง
ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
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