ส่วนที่ ๕

การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑ์
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้น จะต้องดาเนิน การประเมิน คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้า หมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นานั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
/และคณะ...
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และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี และการติ ด ตามและประเมิ น ผลด้ ว ยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเดื่ อ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย
1. นางนุชนารถ กลางประพันธ์ ปลัด อบต.นาเดื่อ
ประธานกรรมการ
2. นายพาชัย แก้วปีลา
รองประธานสภาอบต.นาเดื่อ
กรรมการ
3. นายดุสิต ศิริวงศ์
สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
กรรมการ
4. นายชนาธิป มหาวงค์
สมาชิกสภา อบต.นาเดื่อ
กรรมการ
5. นายเผย สุธรรม
ผู้แทนประชาคมตาบล
กรรมการ
6. นายเครือ ศิริวงค์
ผู้แทนประชาคมตาบล
กรรมการ
7. นายลิขิต แก้วปีลา
รองนายก อบต.นาเดื่อ
กรรมการ
8. นายสอน ไชยกา
รองนายก อบต.นาเดื่อ
กรรมการ
9. นายกวบ ศิริวงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นายวาร ไชยกา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นางพุฒิฑฬพร กล้าขยัน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเดื่อ
กรรมการ
12. นางเพ็ญประภา มัยวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (อีอูด)
กรรมการ
13. นายณฐพล ภูมิดา
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
14. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์ ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
15. นางวนิดา แสนเสิก
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
15. นายชาคร ลีคาพอก
หัวหน้าสานักปลัด อบต.นาเดื่อ
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
วิธีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
1 วิธีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
1. กาหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้ดาเนินการตามแผนงาน / โครงการ
ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2 วิธีการติดตามผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
1. การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ซึ่งอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
/2.วิธีการ...
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2 วิธีการประเมินผลระดับความสาเร็จ และล้มเหลว ของแผนงาน / โครงการ
มี 3 ระดับ คือ
(1) ผลผลิต เป็นการพิจารณา ปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพ และความ พึงพอใจ
(2) ผลลัพธ์ ผลที่เกิดจากผลผลิต ซึ่งเป็นการวัดระดับความสาเร็จและความล้มเหลว
ของผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
(3) ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการ ควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็น
ผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3 การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติตามและประเมินผล กาหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาสามปี รายงานผลและเสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ผู้ บ ริ ห าร
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้
ยากและบางเรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณ และคานึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิ จกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริ หารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

