
            ๘๕  
ส่วนท่ี ๔ 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการด าเนินงานพัฒนา  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑.๑ แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 

(๑) จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ด าเนินการตรวจสอบและกรอบรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้ส านักปลัด 

(๒) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เคร่ืองมือในการส ารวจ เช่น การสังเกต แบบสอบ ถาม  
แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

(๓) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล  (ข้อ ๑ และข้อ ๒)  
แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
ได้ต้ังไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนด าเนินการในปีถัดไป 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๔.๑.๒ การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ 
 เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่การประเมินในขั้นตอนน้ีจะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จ และความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน ( Lessons learned) ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
โครงการที่ได้ท าการประเมินผลน้ี 

๔.๑.๓ การก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล 
การก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
ในช่วงการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง น าเสนอรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และประผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ ๑ 
คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

             
๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๖  
หมวด ๖ ข้อ ๓๘ ได้ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายน้ีจะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ 
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ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง  โดยก าหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รูปแบบที่จะ
ใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งน้ี การ
ติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

รูปแบบของการติดตามและประเมินผล  แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบไปด้วย แบบรายงาน  ๓  แบบ และเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ
ดังแผนภูมิ  ต่อไปน้ี 

               
        แบบรายงาน 

 
 
    แบบประเมินผลแผน ฯ           แบบติดตามแผน ฯ      แบบประเมินผลแผน ฯ  
             Input                  Process               Output 
 
 

   แบบที่  ๑           แบบที่  ๒                   แบบที่  ๓/๑ 
   การประเมินการจัดท าแผน                     แบบติดตามและประเมินผล                 แบบประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กร          การด าเนินงานขององค์กร      การด าเนินงานตาม 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น          ปกครองส่วนท้องถิ่น                  แผนยุทธศาสตร์ 
 
               แบบที่  ๓/๒ 
                แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  
                                                                                 ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                                                                         
 
                                                                                      แบบที่  ๓/๓ 
                แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
                                                                                  ขององค์กรปกครองส่วนท้องส่วนท้องถิ่น 

 
 
๔.๓ ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล   
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง 
และวิธีการในการติดตามและประเมินผล และเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

๔.๓.๑ การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ 
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

 ( Monitoring)  
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(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร 
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด 

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

       คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

4.3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน  แบบที่  ๑  การประเมินการจัดท าแผน 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. แบบติดตามแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน  แบบที่ ๒   แบบติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๓.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  ๓   แบบ  คือ 
   ๓.๑   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
   ๓.๒  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
   ๓.๓  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละ  

ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


