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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61   หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ได้ก าหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ  ประกอบจาก
หลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาคม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การ
ติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง  

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นเครื่องมือในการ
แปลงนโยบายคณะผู้บริหาร ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยเพียงใด  จะต้องอาศัยการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดผลการด าเนินการกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ อย่างไรมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร เป็นต้น 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีฐานคิดว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเสมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการ
ติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน 
  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาล
เมืองอ่างศิลา โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 
ด้าน ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
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เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ 
อย่างไร แล้วจัดท ารายงานผลเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตต่อไป  
ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการ
ติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพ่ือด าเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับ
เวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมา
ประเมินว่าเมื่อผลที่ เกิดขึ้นทั้ งในส่วนของผลผลิต  (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใดอย่างไรก็ดี  ระบบติดตามและประเมินผล
จะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตาม
และประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้  หากแต่แผนไม่เอ้ือต่อการ
ติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับปรุงกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจท าให้ระบบ
ติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหา 

 
 

 
 

 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยน ำเข้ำ  
-แผนปฏิบัตกิาร  
-งบประมาณ  
-บุคลากร  
-ทรัพยากรอื่น 
 

กระบวนการ  
-การใช้ทรัพยากร  
-การด าเนินการตาม
แผน  
-การบริหารแผน 
 

ผลผลิต  
-ความส าเร็จของการด าเนนิงาน 
ตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ์ (Outcom) 
-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 
ตามแผนเมื่อเปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 

ระบบติดตาม (Monitoring)  
- Input Monitoring  
- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
- ความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์/เป้าหมาย
ของแผน 
- การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประกอบด้วย 

  1. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
เทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยมีการติดตามและประเมินผลในมิติต่าง ๆ ได้แก่กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่โดยรวม และแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นต้น โดย
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผล 
  2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ.2561 - 
2565) ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เช่น ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรประชาชน/เอกชน ในเขตพ้ืนที่
เทศบาล ผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นต้น 
 แนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาของเทศบาล มีข้ันตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ขัน้ตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด 
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อย               
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



๔๗๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

 
  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีอาจก าหนด
แนวทาง ดังนี้ 
  (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 
  (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 
  (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล  
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลเมือง        
อ่างศิลา ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน คือส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม 
(Process) และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้  
  1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา น าเข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อันได้แก่ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลเมืองอ่างศิลาที่ได้จัดท าขึ้นมาตามกระบวนการและประกาศใช้ตาม
ระเบียบฯ นั้น กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งเป็น หน่วยติดตามและประเมินผล รวบรวมฐานข้อมูลของเทศบาล
ทั้งหน่วยงานไว้ตามบทบาทของหน่วยงานติดตามและประเมินผลต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ  การเป็นผู้วิเคราะห์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ทั้งในระดับส่วนราชการต่างๆ ซึ่งได้ก าหนดเป็นการ
ติดตามปีละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นอกจากนี้ การติดตามในทุก
ช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าโครงการที่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่สามารถด าเนินการไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  และที่ไม่ได้ด าเนินการเพราะ
สาเหตุใด เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถ
น าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได ้ 

  3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ
ถูกเรียกว่า “การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนพัฒนา
สี่ปีที่ผ่านมาในแต่ละปีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างศิลาเสนอผู้บริหาร เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ 
บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
อ่างศิลาในแผนต่อไปในอนาคต 
3.   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ข้อ 28, ข้อ 29   



๔๗๖ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
  ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลสอดคล้อง
กับ แนวแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12, ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี  พ .ศ .2558, นโยบายของรัฐบาล  (พล .อ .ประยุทธ์ จันทร์โอชา ),            
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ,กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี , และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
เมืองอ่างศิลา อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความ
เหมาะสม 

วิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

จุดมุ่ งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 -2565)                  
คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561-2565)  ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด                  
และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)                 
ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็ นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)     
การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การ            
วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึ งต้อง
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  ให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะน ามาสู่บทสรุป 
ที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 



๔๗๗ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

  การก าหนดวิธีการที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม            
ตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการนั้นได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตาม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ในขณะที่ การประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการฯ ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยแจ้งกรอบและแนวทางการติดตาม
ประเมินผล และแบบประเมินต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผล โดยทุกหน่วยงานจะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลตนเองตามแบบประเมินต่าง ๆ ตาม
ก าหนดระยะเวลา นอกจากนั้นยังมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ส่งให้
คณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีต่อไป 

  2. การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล                  
การประเมินผลจากแบบประเมินการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง เช่น สุ่มจากประชาชน เยาวชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนที่รับบริการของเทศบาล และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล โดยคณะกรรมการฯ จะ
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจความพึงพอใจประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่
จัดเก็บแบบสอบถาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานผลความพึงพอใจของประชาชนฯ ใน
ภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างน้อยโครงการละ   
1 ครั้ง และมีการติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือรายงานให้สภาท้องถิ่น
ทราบ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย          
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนและวิธีการตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

                                                                                                          สรุปรายงานผลฯ พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดแนวทางในการพัฒนา 
ท้องถิ่นในอนาคต (วางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น/บริหารจัดการ) 

ผู้บริหารท้องถิ่น (เสนอสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น) 

ประกาศให้ประชาชนทราบทั่วกัน 
(ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกวา่ 30 วัน) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะท างาน 
(รวบรวบ/ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล) 

การประเมินตนเอง
หน่วยงานที ่1 

การประเมินตนเอง
หน่วยงานที ่2 

การประเมินตนเอง
หน่วยงานที ่3 

การประเมินตนเอง
หน่วยงานที ่4 

การประเมินตนเอง
หน่วยงานที ่5 

การประเมินตนเอง
หน่วยงานที ่6 



๔๗๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

จากแผนภาพวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น มีการประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ 
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  จากนั้นคณะกรรมการฯ ก็จะด าเนินการ
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นไตรมาสหรือตลอดช่วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ และต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยวิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลจะใช้ระบบการประเมินตนเองของแต่ละหน่วยงาน  แล้วจัดส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ หรือคณะท างานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ 
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย แบบประเมิน 
3 แบบ ได้แก่ 
  1. แบบติดตามแผนฯ 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานของตนเองตามแผนยุทธศาสตร์ของพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก  ๆ 6 เดือน             
(การก าหนดระยะเวลาเป็นไปตามระเบียบฯ) 

  2. แบบประเมินผลแผนฯ 
   แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
   แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 

4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ 

                     1. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
            2. ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตพ้ืนที่ได้ออกส ารวจความต้องการของประชาชนก่อน 
เพ่ือให้การน าเสนอผลงาน/โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
            3. ระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจนเพราะอาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ท าการก่อสร้างของโครงการนั้น ๆ  
            4. การด าเนินงานในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ควรท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนควร
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กองช่าง ได้ส ารวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าไปด าเนินการก่อสร้าง 
            5. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาที่น าไปสู่การปฏิบัตินั้น ควรแบ่งสัดส่วนงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกัน และไม่ควรบรรจุโครงการในแผนมากเกินไปเพราะงบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดท าให้ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้ทุกโครงการ จะส่งผลกระทบต่อการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของท้องถิ่น  
           6. ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดท าโครงการ ทั้ งนี้ โครงการที่น าเสนอควรมี
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ค่าใช้จ่าย และวิธีการด าเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการประเมินผล 
          7. ในแต่ละปีไม่ควรปรับแผนพัฒนามากเกินไป อย่างน้อยปีละไม่เกิน 2 ฉบับ  

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

   

 


