
 

ส่วนท่ี  5 
การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 1.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสางเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  สามารถวัดผลการประเมินของการบรรลุและวัดความส าเร็จของ
โครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบจากหลาย
ฝ่ายรวมกันได้แก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้    

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด   การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

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

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
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(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด
จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
        

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้   
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1.2  ระเบียบ วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลและก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล    
   เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา  โดย
การก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วาง
ไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  ใช้แบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ                                                                                      
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน      

แบบที่ 1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน                  
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ        
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ  
                    ยุทธศาสตร์         
 

ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
เทศบาล 1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบ

ติดตามผลการด าเนินงานของ 
เทศบาลรายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุก ๆ 
3 เดือน 

เทศบาล 1.ใช้แบบรายงานที่ 1 การก ากับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ 
เทศบาล 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

หลังประกาศใช้
แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3 /1  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์    
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปี 
( ภายใน 
ธันวาคม ) 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ) 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาล 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่วันรับ

รายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
เทศบาล 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วันนับตั้งแต่
วนัรับรายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2.ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายใน ธ.ค. 
2.ประกาศไม่
น้อยกว่า30วัน 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  ได้ก าหนดห้วง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยค านึงถึงความเหมาะสม และด าเนินการ
ติดตามการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อย   ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ (E-plan) ของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.2  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2.3  ระเบียบ วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลและก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ  
       ประเมินผล    

 
3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

    4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
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4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. ควรให้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่คัดเลือกมาจากภาค
ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนที่ก าหนดไว้  
โดยจะน าโครงการที่ผู้บริหารต้องการมาจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม และน าโครงการดังกล่าวไปด าเนินการ 
ซึ่งจะจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ในกรณีมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย (รายได้ที่ได้รับสูงกว่าที่
ประมาณการไว้) หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้      
ด้วยการปรับลดงบประมาณหรือยกเลิกโครงการ หรือใช้เงินสะสมในการด าเนินการ ทั้งที่โครงการที่ก าหนดโดย
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาเปรียบเทียบกับโครงการที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดร่วมกัน การน าโครงการที่เกิดจากนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ต้องการจะด าเนินการในปี  
นั้น ๆ ทั้งที่ไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดร่วมกัน ในการพิจารณา
ความส าคัญของโครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการจัดล าดับความส าคัญไว้แล้ว 
และหากโครงการที่ผู้บริหารเสนอนั้นมีระดับความส าคัญของโครงการน้อยกว่าโครงการที่ได้มีการจัดท า       
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติไว้แล้ว หรือที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีก็ไม่สมควรด าเนินการ 

4. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ศึกษาท าความเข้าใจในเรื่องความ
เชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนสามปี เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้อง และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง  

6 ไม่มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาของท้องถิ่นที่จะใช้ในการประกอบการพิจารณาก าหนดโครงการ/
กิจกรรม และการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่มีการจัดท า
ข้อเสนอโครงการที่ระบุถึงสภาพปัญหาหรือเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ และวิธีการด าเนินโครงการ ท าให้ไม่ทราบว่าโครงการที่
ด าเนินการนั้น ใช้ฐานข้อมูลใดในการประกอบการพิจารณาจัดท าโครงการ และบางโครงการไม่ได้น าข้อมูล
พ้ืนฐานที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด 

7. สั่งการให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

8.  สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการที่ต้องด าเนินการในปีแรก    
มีการจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะโครงการที่ต้องด าเนินการในปีแรกมีการจัดท าข้อเสนอ
โครงการ ซึ่งอย่างน้อยควรมีรายละเอียดในส่วนของเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินโครงการ การระบุถึง
ผลผลิต (Out put) และผลลัพธ์ (Out come) ที่เกิดจากการน าผลผลิตดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ และต้องมีการ
ก าหนดโครงการสามารถบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ดังกล่าวได้หรือไม่ 

 
 
 



9.  ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมใน
ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก และควรมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจ าให้เป็นไปอย่างประหยัด 
และคุ้มค่าโดยน าสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุม
รายจ่ายให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

10. ขาดการเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ โดยบางโครงการยังไม่มีการก าหนดกิจกรรมที่
จะด าเนินการ หรือยังไม่มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบรายละเอียดหรือสถานที่ที่จะด าเนินการ ท าให้ต้องใช้เวลา
ในการจัดท ารายละเอียดการด าเนินโครงการทั้งหมดเกิดความล่าช้า หรือต้องยกเลิกโครงการ 

11. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี โดยพบว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลที่จัดท าขึ้นส่วนใหญ่ยังไม่แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลา งบประมาณ 
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

12.  สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ก าหนด
รูปแบบการจัดท ารายงานติดตามประเมินผลให้มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ในรอบปีงบประมาณหนึ่ง ๆ มีการใช้
จ่ายงบประมาณไปแล้วในแต่ละประเภทรายจ่ายจ านวนเท่าใด ทั้งในส่วนของรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพ่ือ
การลงทุน และผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึ งความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ รวมทั้งผลส าเร็จของโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 
 

 
 
 
 


