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ระบบติดตามและประเมินผลแผน
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานคิดวา
ระบบติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบ
อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหาร
แผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ
ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้
ระบบการจัดทําแผน

ปจจัยนําเขา
- แผนปฏิบัติการ
- งบประมาณ
- บุคลากร
- ทรัพยากรอืน่

ระบบงบประมาณ

กระบวนการ
- การใชทรัพยากร
- การดําเนินการตามแผน
- การบริหารแผน

ระบบติดตาม (Monitoring)
- Input Monitoring
- Performance Monitoring

ระบบสังคม/ทองถิ่น

ระบบการเมือง

ผลผลิต
- ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนในเชิงรูปธรรม

ระบบวัฒนธรรม

ผลลัพธ
- ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค/เปาหมาย

ระบบประเมินผล (Evaluation)
- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
ของแผน
- การเปลี่ยนแปลงของทองถิน่ ในภาพรวม

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบ
การติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร
เมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อ
เทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการ
สรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบ
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ตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต (output)
และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคทกี่ าํ หนดไวลว งหนา
เพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ
นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบ
ติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได หากแตแผนไมเอื้อตอการติดตาม เชน ขาดความ
ชัดเจน หรือมี การปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทํา ใหระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได

2.1 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในปจจุบัน
เรียกวา “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวได
โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไปยัง
“หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก
“องคการบริหารสวนจังหวัด” ที่จะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการติดตาม
และจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด
นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาองคกร
ปกครองสว นทองถิ่ น มีแผนยุ ท ธศาสตร ที่ดีห รือไมอยา งไร องคกรปกครองส วนท อ งถิ่นสามารถ
ดํ า เนิน การได ต ามแผนที่ กํ า หนดไว เ พีย งใด การดํ า เนิ น การตามแผนที่ เ กิ ดขึ้ น เปน อยา งไร เพื่ อ
ประโยชนตอการปรับปรุงใหผลบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต

2.2 องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบของการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการพั ฒ นาท อ งถิ่ น ครั้ ง นี้ ประกอบไปด ว ย
องคประกอบ 3 สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process)
และสวนของการประเมินผลผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้
1. สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง “มี” เพื่อ
นําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตร
ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่มีอยูแลว
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จะถูกสงเขาสู องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปน หนวยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อ
เปนการรวบรวมฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจังหวัดไวโดยบทบาทของ M&E UNIT
ตอปจจัยนําเขาก็คือ การเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธ
ศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 1 แบบชวย
กํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการทบทวนวาการ
จัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ อยางไร
2. ส ว นของกระบวนการติ ดตาม (Process) คือ ชว งของการดํ า เนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตรของทองถิ่น ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งไดกําหนดเปนการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2
(มกราคม–มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน)ในแต
ละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผน
ยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการ
รายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยในการประสานแผนทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดี
หรื อ ไม ส ามารถวั ด ได จ ริ ง หรื อ เปล า นอกจากนี้ การติ ด ตามในทุ ก ช ว งของแผนยั ง สามารถเป น
“สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถ
ไปตามเป า หมายที่ ตั้ ง ไว ไ ด ห รื อ ไม เพื่ อ ให บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งสามารถระดมความคิ ด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูล
ในรูปแบบรายงานสู M&E Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครือ่ งมือที่
ใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ และ
การเปลี่ย นแปลงโครงการ การติ ดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรือ
อาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของ
แผนยุทธศาสตร ที่ผานมาในแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้ง
จัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเปนหนวยในการ
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รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนประโยชนสําหรับ บุคลากร หนวยงาน และองคกรที่
เกี่ยวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผนตอไปในอนาคต โดย
เครื่ องมื อ ที่ใ ช ใ นการประเมิ น ผลลั พ ธ ได แก แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินไดแก ความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน
แบบที่ 3/2) ความพึ ง พอใจของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ การดํ า เนิ น งานในแต ล ะยุ ท ธศาสตร และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)

2.3 ความเปนระบบของการติดตามและประเมินผล
จากองคประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขางตน สามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได 2 ระดับใหญ คือ ระดับองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) ซึ่งจะเปน M&E Unit ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ซึ่งจะมีหนวยติดตามและประเมินดวยตนเอง Self Assesstment Unit เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล
และสงขอมูลใหกับ M&E Unit ขององคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) จะตองมีบทบาทหลัก 3 บทบาท คือ บทบาทในการเปนผูรวบรวมขอมูลขาวสาร (Data
base) 2 บทบาทเปนนักวิเคราะหโครงการ (Project Analyst) และ 3 บทบาทการเปนผูเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร (Strategic Linkage)
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แผนภาพแสดงความเปนระบบ Systematic ของการรายงาน
ในระบบการติดตามจากทองถิ่นสู M&E Unit ระดับจังหวัด
M&E UNIT
องคการบริหารสวนจังหวัด
รายงาน
ฝายติดตามและประเมินผลแผน
องคการบริหารสวนจังหวัด
รายงาน
รายงาน

รายงาน

รายงาน

ระบบการประเมินตนเอง

ระบบการประเมินตนเอง

ระบบการประเมินตนเอง

เทศบาล

เทศบาล

เทศบาล

ระบบการประเมิน
ตนเอง
อบต.

ระบบการประเมิน
ตนเอง
อบต.

2.4 หนาที่ของหนวยติดตาม และประเมินผล (M&E Unit)
จากระบบดังกลาว จะเห็นวา หนวยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit มี 2 ระดับ
คือ ระดับบนหรือ ระดับจังหวัด และระดับลาง หรือระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้หนวย
ติดตามและประเมินผลจะมีหนาที่หลัก ๆ ดวยกัน 3 ประการคือ
1) หนาที่ในการจัดทําฐานขอมูล (Database) ซึ่งมีเปนหนาที่ในการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงานตาง ๆ โดย
- ในระดับลาง ซึ่งไดแก อบต. และเทศบาล หนวยติดตามและประเมินผลควรมี
หนาที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวมขอมูลในเรื่องของการดําเนินงานของโครงการตางๆ และการ
ดําเนินงานตามแผนงานที่ไดมีการระบุเอาไว ตามแบบรายงานที่กําหนด แลวจัดทําเปนรายงาน
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ภายในเพื่ อ ให อ งค ก รของตนเองได รั บ รู รั บ ทราบถึ ง ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของแผนงาน เพื่ อ ใช
ประกอบการตัดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น หนวยติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมี
หนาที่ในการสงตอขอมูลไปยังหนวยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใชประโยชนตอไปดวย
- ในระดับบน คือ อบจ. หนวยติดตามและประเมินผล จะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล
ของหนวยติดตามและประเมินผลในระดับลางเขาไวดวยกัน และจัดทําเปนฐานขอมูลที่รวมศูนย ณ
จุด ๆ เดียว นอกจากนั้น ก็ควรจะทําเปนรายงานขอมูลในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนงาน
ในระดับจังหวัดเพื่อแจกจายทั้งหนวยงานภายใน และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางลงไป
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในอนาคต
2) หนาที่ในการวิเคราะหโครงการและตรวจสอบความถูกตอง (Project analysis
and validation) เมื่อไดมีการรวบรวมขอมูลแลว การวิเคราะหขอมูลก็เปนหนาที่ตอมาโดยการ
วิเคราะหขอมูลนี้ โดย
- ในระดับลาง หนวยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะหขอมูลของตนเองในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการวาได
ดําเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการวาไดดําเนินการไปตามเปาหมายหรือแผนงานที่ไดระบุ
ไวห รือไมแล ว จั ดทํ า เปน รายงานเพื่อ การรับรูเ ปน การภายในนอกจากนั้น ยัง จัดสง รายงานฉบั บ
ดังกลาวไปยังหนวยติดตามและประเมินผลในระดับบนดวย
- ในระดับบน หนวยติดตามและประเมินผลจะมีหนาที่ในการวิเคราะหตนเองและ
รวบรวมรายงานการวิเคราะหโครงการจากหนวยติดตามและประเมินผลในระดับลางเพื่อวิเคราะห
ถึงความเชื่อมโยงของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น และวิเคราะหถึงการดําเนินงานทั้งหมดใน
ระดับยุทธศาสตรภาพรวมทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายงานการวิเคราะหของ
หนวยติดตามและประเมินผลในระดับลางโดยหนวยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการ
ออกพื้ น ที่ ไ ปตรวจสอบหรื อ เลื อ กตรวจสอบหน ว ยติ ด ตามและประเมิ น ในระดั บ ล า งเป น จุ ด ๆ
นอกจากนี้ หนวยติดตามและประเมินผลยัง ควรทําหนาที่ เปนผู ให คําแนะนําหนวยติดตามและ
ประเมินผลในระดับลางที่อาจจะยังไมมีความสามารถในการทําหนาที่ติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพมากนัก
3) หนาที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ (Strategic Linkage) ลักษณะหนาที่ในสวนนี้จะ
เปนการประสานกันทั้งในระดับลางและระดับบนจะเกี่ยวของกับการประสานงาน และการจัดการ
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ประชุมของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทํางานเพื่อใหรับรูถึงสถานการณ และความเปนไปของโครงการ
และการดํ า เนิ น งานตามแผนงานว า ควรจะมี ก ารแก ไ ขและควรดํ า เนิ น การเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งใด
นอกจากนั้น หนวยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ไดทํามาในชวงกอนหนาโดยการ
จัดทําในรูปของรายงานประจําป
แผนภาพ
หนาที่หลักของหนวยติดตามและประเมินผล

จัดทําฐานขอมูล
(Database)

หนาที่หลักของหนวย
ติดตามและประเมินผล

(M&E Unit)
การวิเคราะหโครงการ
(Project Analysis)

การเชื่อมโยงกลยุทธ
(Strategic linkage)

