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ค าน า 
 
จากที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ได้

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน  และตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ตามภารกิจของรัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะต้องมีการติดตามประเมินผล  เพ่ือสะท้อนให้เห็น
ความส าเร็จ หรือปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่จุดหมายปลายทางของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับบริบทของสภาพการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
ดังนั้น การติดตามและการประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ผู้น าองค์กรและผู้บริหารทุกระดับได้มี
สารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องการบริหารงาน  บริหารเงิน และบริหารคน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ซึ่งอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การท างานขององค์กรและเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12(3)  ข้อ13(5) และปฏิบัติตามแนวทางที่ภาครัฐก าหนด  ฝ่ายติดติดตาม
ประเมินผลแผนงานและโครงการ  กองแผนและงบประมาณ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการติดตามและ
ประเมินผลขึ้น  โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจากการดาเนินงาน และ
เรียบเรียงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะเป็นหน่วยงาน
กลางขององค์กรซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ  และงบประมาณภาพรวมของ
องค์กร สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้ง่ายขึ้น  และสามารถพัฒนาคู่มือเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติงานในอนาคตที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะช่วยเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการติดตามและประเมินผล  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการก าหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป  
 
 
 
 
 
 
  

กองแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายติดตามและประเมินผล  

มีนาคม  2563  



สารบัญ 
 

หน้า  
คาน า  
คู่มือการติดตามและประเมินผล  

 ความหมาย          1 
 ความส าคัญ          1 
 วัตถุประสงค์          2 
 ประโยชน์          2 
 ระเบียบกฎหมาย          3 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ         4 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล       5 
 วิธีการและขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณ  5-8 
 สรุป           8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือ 
การติดตามและประเมินผล 

  

 
                            

 
 
 
 
ความหมาย  

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวมรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีการก าหนดไว้แล้ว  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนหรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ที่ส าคัญของการติดตาม คือ กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือ
ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การติดตามจะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการก าลังด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผลมาใช้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติสามารถก ากับ ทบทวน และพัฒนางานโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การประเมินผล  (Evaluation) หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ  การประเมินผลจะ
เกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท าโครงการ  ในขณะด าเนินงาน ในช่วงระยะต่าง ๆ 
และเม่ือโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ  หรือประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ  บางมิติน ามาใช้
ในการประเมินความส าเร็จของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรค หรือข้อจ ากัดอะไรบ้างที่ท าให้งานล่าช้า หรือไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย ขอบข่ายการประเมินมีขั้นตอน เช่น 
ก่อนเริ่มโครงการ ขณะด าเนินโครงการ ซึ่งอาจด าเนินการเป็นช่วง เช่น  ทุก 3 เดือน  ทุก 6 เดือน หรือ 1 ป ีหรือ
ประเมินเมื่อโครงการด าเนินงานไประยะครึ่งโครงการ หรือประเมินผลเมื่อโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
 
ความส าคัญ 
        การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็น ต้องมีการผลักดันเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ภารกิจในอ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามพันธกิจ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปตาม
นโยบายของผู้บริหาร และนโยบายของภาครัฐ  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นตัวก าหนดทิศทางที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์  มีแผนงาน/โครงการ ตามพันธกิจ  เป็นตัวรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และมีตัวชี้วัดเป็น
ตัวก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนในหลายมิติและหลายระดับ  ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้
เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
และมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากจากจะช่วยให้ทราบว่าแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  ผลจาการติดตามและ
ประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ  จุดแข็ง  จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค  และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข ช่วยให้การบริหารงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการใด ๆ ต้อง
ประกอบด้วย องค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ส่วน ซึ่งมีความส าคัญเท่ากันทุกส่วน หากขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่วนใด
ขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงาน และโครงการทั้งหมด   

องค์ประกอบพื้นฐาน 3 ส่วน  ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 การวางแผน (Planning หรือ Project Desingn) เป็นการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงการเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์อันจะน าไปสู่การก าหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนโครงการ ได้แก่  การก าหนด
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย   แนวทางการด าเนินงาน  และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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  ส่วนที่ 2 การด าเนินงาน/การปฏิบัติตามแผน (lmplementation) เป็นขั้นตอนการบริหารงาน 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในส่วนของการวางแผน เป็นการบริหารจัดการทรัพยากร และกระบวนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน 
  ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นขั้นตอนที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการด าเนินโครงการ  เพราะเป็นการติดตาม ควบคุม ก ากับการด าเนินงานของโครงการ  ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หรือไม่ อย่างไร มีอะไรเป็นปัญหา
อุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ อันจะน าไปสู่การทบทวน พิจารณาตัดสินใจ เพ่ือผลการด าเนินงานโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย  
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานในสังกัด เร่งด าเนินงานในความรับผิดชอบให้เป็นไป 
ตามแผน 

 เพ่ือต้องอการทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน หรือปรับแผนปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
ระยะเวลา 

 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือน าไปใช้ 
ประโยชน์ในการจัดท าค าของบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

 เพ่ือติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร และ 
นโยบายแห่งรัฐ และหน่วยงานในสังกัด 

 เพ่ือติดตามและประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญประจ าปี 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล 
  1. การประเมินผลเป็นภารกิจที่ส าคัญของระบบการวางแผนและบริหารแผน/โครงการ เนื่องจาก
การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง  ซึ่งด าเนินงานอย่างมีระบบทั้งปัจจัยน าเข้า( input) 
กระบวนการ(Process) และผลการด าเนินงาน(Outputs) จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอนและน ามาซึ่งข้อมูลที่
จ าเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะน ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน เพราะนอกจากจะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการ
ปฏิบัติงานแล้ว ยังชี้ให้เห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน 
  2. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วย
การให้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ท าให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุม
แผนและโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
  3. การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพราะการ
ประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลหรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ หรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดได้รับการจัดสรรให้อยู่
ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน 
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ระเบียบกฎหมาย 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีถือ 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม ข้อ 28 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)  มีวาระด ารงต าแหน่งสองปี 
     ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชานในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
เห็นสมควร 
       ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ
หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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      ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

       ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
       “กรรมการ ตาม  (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได”้  

 
        ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
       “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
       ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
      “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

3. หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ตามแนวทางถือปฏิบัติ 
 
หน้าที่การติดตามและประเมินผล 

 ติดตามประเมินผลแผนงานพัฒนาท้องถิ่น   
 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ 

 งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และอ่ืน ๆ   ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา   
 วิเคราะห์ประมวลผลการด าเนินงาน ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 เก็บรวมรวมข้อมูล เพ่ือรายงานข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล ให้ผู้บริหาร 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   สภาท้องถิ่น    และประกาศให้ประชาชนทราบภายในก าหนดระยะเวลาตาม
ระเบียบก าหนด   ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานโครงการ และงบประมาณ  
ตลอดจนน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
1. คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน 
2. แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงาน แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์/การสังเกตการณ์  

และแบบตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตามท่ีก าหนด 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. e-plan 
4. ระบบติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์/โทรสาร/e-mail/application line 
5. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
6. เครื่องมืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 
 

 

วิธีการและขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ขั้นตอนและการก ากับการติดตามและประเมินผล  
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตาม 

ระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28  หรือคณะท างาน เพ่ือ
ช่วยท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการ เป้าหมาย รวมทั้งติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน ร่วมพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน  โดยเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรีลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง  จากนั้นก าหนดให้มีการจัดประชุมเป็นระยะตามความเหมาะสม หรือตาม
ความจ าเป็น 

(2) สร้างแบบสอบถาม/แบบรายงาน (Form) ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าของการ 
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วน ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าท่ีก าหนด 

(3) มอบหมายผู้รับผิดชอบ  เพ่ือวางแผนการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ 
ด าเนินงาน  ซึ่งอาจแบ่งมอบหมายความรับผิดชอบตามประเภทงบรายจ่าย เช่น งบรายจ่ายประจ า งบลงทุน หรือ
งบกลาง หรือแบ่งรับผิดชอบเป็นรายหน่วยงาน แล้วแต่เห็นสมควร ด้วยวิธีการสอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  โดยใช้เครื่องมือสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   หรือให้ผู้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถาม/
แบบรายงาน หากมีความจ าเป็นอาจด าเนินการควบคู่ไปกับการลงพ้ืนที่ไปดูสถานที่ปฏิบัติการจริง  เพ่ือเก็บข้อมูล
เชิงประจักษ์ตลอดจนน าข้อมูลจากฐานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ มาใช้ประโยชน์   

(4) การด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบต้องศึกษารายละเอียดสร้างความเข้าใจเรื่องที่ได้รับ 
มอบหมายรวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มติ
คณะรัฐมนตรี  หลักเกณฑ์  แนวทางต่าง ๆ ที่เก่ียวกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นต้น  แล้วด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากเครื่องมือต่าง ๆ 
น ามาวิเคราะห์ประมวลผล อภิปรายผล โดยการเปรียบเทียบผลงานกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลความก้าวหน้า และความส าเร็จในแต่ละช่วงของเวลา ผลงานเป็นประการใด  
มีปัญหาอุปสรรค  หรือข้อเสนอแนะอย่างไร  เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

(5) การสรุปรายงานผล  ในแต่ละช่วงเวลาของการรายงานผล ให้สังเคราะห์รายการ/ 
โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ว่ามีโครงการ/รายการใดบ้างใน
แต่ละประเภทงบรายจ่าย  โดยสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนอันเป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้หรือ 
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ด าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน พร้อมให้ข้อเสนอแนะน ามาเป็นข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างเป็นระบบ    และ 
ต่อเนื่องทุกระยะ  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ  บริหารการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามระเบียบ  ข้อก าหนด  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

 

ผังขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2561 ข้อ 11 

 
 
 
 
 
บริหารท้องถิ่น 

 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28 (1) ถึง (5) 
   และวรรคท้าย  
วาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี  ข้อ 11 (1) ถึง (5) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ข้อ 29 (1) และ (2) 

 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29(1) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   ข้อ 29 (2) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561  
ข้อ 12 (3) 

 
 
 
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
   ภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ 
   ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น 
   ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 
   หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
   ข้อ 12 (3) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2561  
ข้อ 13 (5) 

 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ 
   ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน 
   ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับ 
   แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ 
   ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น 
   ประยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 
   หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ผังกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 
กระบวนการการติดตามและประเมินผล ระยะเวลา รูปแบบ/วิธีการติดตาม 
1.คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย 
   งบประมาณ 
   -งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
   -งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
   -งบประมาณเงินอุดหนุนที่ขอรบั 
   -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      
        

1 ต.ค.-30 ก.ย. 
ของทุกปี 

คณะท างาน  สร้างแบบสอบถาม  โดยวิธีการ 
   สอบถาม  วิธีการสัมภาษณ์  วิธกีารสังเกตการณ ์
การด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าป ี
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุน 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี 
   มท 0808.2/3616 ลว.24 มิ.ย. 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ 
   มท 0808.2/1791 ลว. 3 เม.ย.2560 
หนังสือสั่งการอื่น ๆ ท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

2.รายงานผลการตดิตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

1 ต.ค.-ธ.ค. 
ของทุกปี 

เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมจัดท ารปูเล่มรายงาน 
   ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น 
คณะกรรมการจดัการประชุมเพือ่แสดงความ 
   คิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อผูบ้ริหาร 
   คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศ    
 ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผล 
   ต่อสภาท้องถิน่ 

3.ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ 
   ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น (e-Plan)  
 

หลังประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น   ก.ค.-ก.ย. 
ของทุกปี 
 

บันทึกข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ผ่านระบบ 
   สารสนเทศของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -ข้อมูลประชากรและชุมชน 
   -ข้อมูลวิสยัทัศน ์
   -ข้อมูลยุทธศาสตร ์
   -ข้อมูลจัดท าแผน 
   -ข้อมูลการประกาศใช้แผน 

4.ระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ผ่านระบบ (e-Plan) 
 

หลังประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปภีายใน 
ก.ย.-ต.ค. ของทุกปี 

บันทึกข้อมูลตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี  ผ่านระบบ สารสนเทศของกรมการ 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -ข้อมูลอนุมัติงบประมาณ  

5.ระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น (INFO) (ทุกรอบ 
   ปีงบประมาณเมื่อมีการเปลีย่นแปลง 
   ข้อมูล) 

ต.ค.–ก.ย. ของทุกปี บันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลกลาง รวม 8 ด้าน 
   -ข้อมูลสภาพทั่วไป 
   -ข้อมูลโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
   -ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
   -ข้อมูลด้านสังคม 
   -ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
   -ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
   -ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
   -ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 

6.ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ    ต.ค.-ก.ย. ของทุกปี  ตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี
 รายงานผู้บริหารทราบ 
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ผังกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
กระบวนการการติดตามและประเมินผล ระยะเวลา รูปแบบ/วิธีการติดตาม 
ก่อนด าเนินโครงการ ตามห่วงระยะเวลา 

 
-วางแผน 
-ท าแผนปฏิบัติงาน 
-ก าหนดเครื่องมือ 
-เก็บรวบรวมข้อมลู 
-รายงานสรุปผล ปัญหา และอุปสรรคของโครงการ 
 

หลังด าเนินโครงการ ตามห่วงระยะเวลา -วางแผน 
-ท าแผนปฏิบัติงาน 
-เก็บรวบรวมข้อมลู 
-รายงานสรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 
   
  สรุป   

การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  โดยการติดตามจะ 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ ส าหรับก ากับ แก้ไข และป้องกันปัญหา อุปสรรคระหว่าง
ด าเนินงาน และเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่าของปัจจัยน าเข้า การ
ด าเนินงานและผลของโครงการ  การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า  การให้ความส าคัญกับการติดตามและ
ประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือในการวางแผน  การปรับปรุงการด าเนินงาน การปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิบัติ  และตามอ านาจหน้าที่  นโยบาย
ของรัฐ  นโยบายผู้บริหาร  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
   
   


