ส่วนที่ 6
การติดตามประเมินผล
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมิน ผลงานการปฏิบัติ งานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่
ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหลา ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้ การบริการแก่ประชาชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทา
แผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบ
การทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า แผน พั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
(ฉบั บที่ 3) พ .ศ. 256 1 ก า หน ดให้ อ งค์ ก รปกคร องส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งจั ด ท า แผน ยุ ท ธศาส ตร์ ก า ร
พัฒ นา แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นห้ าปี และแผนการดาเนิน งาน เพื่อ เป็น เครื่อ งมือ ในการใช้ งบประมาณ วัส ดุ อุป กรณ์
และทรัพยากรต่า งๆ ได้อ ย่างมีประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล มีความโปร่ง ใส เกิด ประโยชน์ สูง สุดแก่ท้อ งถิ่น และ
ตอบสนองความต้ องการของประชาชน และถึง แม้ ว่ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะมี แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นที่ ดี สั ก
เพีย งใดก็ต าม แต่ห ากไม่ส ามารถบ่ง ชี้ถึ งผลการด าเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ นได้ ก็ ไม่ สามารถที่ จะบ่งบอกความสาเร็จ ของ
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่นได้ ดังนั้น องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ว่า เป็ น ไปตามวัต ถุ ประสงค์ หรื อ บรรลุเ ป้า หมายหรื อ ไม่ อย่ างไร ซึ่ ง “ระบบติ ด ตาม” และ “ระบบประเมิน ผล”
จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติ การดาเนินงาน
1. ความหมายของการติดตามและประเมิน ผล
การติดตาม (M0nitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้ วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกาหนดไว้
ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้ องการได้ล่ว งหน้า ซึ่งทาให้เห็นความจาเป็นในการ
ดาเนินการแก้ไข
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมิน
ว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือ ไม่
ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความ
ล่าช้า หรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะ
นาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมิน ผล
2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุ วัตถุประสงค์แ ละเป้าหมายที่วางไว้
2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ องค์ การบริหารส่วนตาบลคลองหลา และแก้ไขได้
ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
2.4 เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
3. ประโยชน์ของการติดตามและประเมิน ผล
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้าใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง ดังนี้
1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผล
ว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติ งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่อง
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด
ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเ ศษ
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมิน ผล
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมิน ผล
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินต่ อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ล ะหนึ่ง ครั้งภายในเดื อนธันวาคมของทุ กปี

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนา
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ก าห น ดแน วทา ง วิ ธี ก า ร ใน กา ร ติ ด ตามแล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ งถิ่ น เส น อ ต่ อ ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

๔.๒ แนวทางในการติดตามและประเมิน ผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมู ล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือ
ภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็น

สิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตาม
แผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถื อว่าเป็นข้อ มูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ใน
การปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
4.3 วิธีการในการติดตามและประเมิน ผล
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นการตรวจสอบในระหว่าง
การดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิ ด
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
ผลการดาเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า ซึ่งประกอบไปด้วย
การติดตามการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่วนตาบลเสาเล้าในภาพรวม ความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพั ฒนารวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของชุ มชนตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-planขององค์การบริหารส่วนตาบลเสาเล้า นั้น

