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ของ
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
*******************************************
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ทั้งนี้ได้นาข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงินดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดาเนินการติ ดตามรายงานและเสนอ
ความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ นายกเทศมนตรี ต าบลศรี โ พธิ์ เ งิ น และ
นายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน เสนอต่อสภาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลศรีโพธิ์เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ เทศบาลต าบลศรี โ พธิ์ เ งิ น
จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือ
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลศรีโพธิ์เงิน ในวัน เวลา ราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

สิทธิราช บาเหน็ด
(นายสิทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีโพธิ์เงิน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562

คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548
และแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางและวิธีการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลศรีโ พธิ์เ งิน ได้มี การติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
โดยการใช้ข้อมูลในระบบสารเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือ
ในการติดตาม พร้อมทั้งนาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
แนวทางปรับปรุงนโยบาย สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562

ส่วนที่ 1
บทนา
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิ ช ยกรรมและการท่อ งเที่ ยว ด้า นการบริ ห ารจั ด การ และการอนุ รัก ษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จาต้องมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากร
บุ ค คล งบประมาณและวั ส ดุ อุป กรณ์ เพื่ อให้ การด าเนิน งานขององค์ กรเป็น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการกาหนดแผนพั ฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการ
ทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสาคัญ 5
ประการคือ
1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร
3) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน
5) ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบ(System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไหร่ก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ดาเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ขยายเขตหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
การติดตามและการประเมิน ผลถื อได้ ว่ า เป็น เครื่องมือที่ จาเป็น ในการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (feedback) เกี่ ย วกั บการด าเนิ น งานโครงการ ปั ญหาที่ ก าลั ง เผชิญ อยู่ แ ละ
ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานหากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนิ น งานให้ ลุ ล่ ว ง ค่ า ใช้จ่ า ยโครงการสู ง เกิ นกว่ า ที่ก าหนดไว้ กลุ่ มเป้ าหมายหลั ก ของโครงการไม่ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562

โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและดารเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารมักไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ดาเนินดาร นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่ อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บาง
โครงการมีระบบติดตามที่ อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการ
ติดตามประจาไตรมาสหรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน สูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมิน” นั้น เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่ งที่จะบ่ง ชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ
ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับ
การใช้ ทรั พยากร(งบประมาณ)เพีย งใด ซึ่ง ผลที่ไ ด้จากการติด ตามและประเมิน ผลยัง เป็ นข้ อมู ล ย้ อนกลั บ
(feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดาเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดาเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดทาเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และ
แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและการประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน จึงได้
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล
แผน
เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อ ความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อ
การจั บ ผิ ด แต่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ทดสอบผลการท างานเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพั ฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ว่าเป็น ไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
ระยะเวลาในการดาเนิน การสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมิ น ผลเป็ น การวั ดระดับ ความส าเร็ จ หรือ ล้ ม เหลวของยุท ธศาสตร์ การพัฒ นา แผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นสี่ ปี
ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environment or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือ
ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นโครงการ (input)
การติ ด ตามและประเมิ น ผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผลก็คือ จะช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่ าต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและการประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆและที่ สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562

2. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
หมายของการติดตามและประเมินผลแผน
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่ น ไปสู่ การจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม การจ่ายขาดเงิน สะสม
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย
และให้หัว หน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการ
คานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2558 ข้อ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้
1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จาต้องดาเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นาโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจาก
เงินสะสมทุนสารองเงินสะสมหรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548
และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบ
ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
กล่ าวอีกนั ย หนึ่ ง ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลและแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความ
ชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรือ
อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆซึ่งเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ย วข้องเพื่อนาไปสู่ การปรั บปรุ งแผนงานให้ เกิดความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมในสั งคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ปีงบประมาณพ.ศ.2562

ในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบ
คอยพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งให้ ดีขึ้ น ตั้งรั บ ให้ มั่นเพื่อรอโอกาสและสุ ดท้ายเมื่อมีโ อกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้ เกิด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้ องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง
3. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
5. เพื่อความกระจ่างชัดเจนของแผน
6. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
8. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
9. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาบลคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
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ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (2)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั นโดยอย่างน้อยปี หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2564 และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 13 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิ ดเผย
ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ หนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 14 (5)
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ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น,
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน ได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแลประสานแผนพัฒนาสามปี (ฑ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1 กรอบ เวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
(process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(2) ความสอดคล้อง (relevance)
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผน
ชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน
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(3) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชนและสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(4) ความก้าวหน้า (progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
ประชาชนมรน้าใช้ในการอุปโภค-บริโภค ทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
ปลอดการพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิน่ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มและเพียงพอในการดารงชีวิต
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก
มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกจากัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้าเสียลดลง การระบายน้าดีขึ้น
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนักและเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น และความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(5) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(6) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน ประชาชนได้รับการ
แก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
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(7) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(8) การประเมินผลการกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะถูกต้องหรือไม่
5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตาบล อาเภอ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันและกันกับ
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้
หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม
5.4 ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่
5.5 สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
5.7 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
5.8 เสนอแนะความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
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6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ
2 ประการ ดังนี้
6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้
(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)
ในท้องถิน่ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างบน)
(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ดังนี้
รายไตรมาส
(1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน)
ระยะ 6 เดือน
(1) เดือนตุลาคม – มีนาคม
(2) เดือนเมษายน – กันยายน
(4) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาระสาคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล
แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น
(5) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆเพื่อตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยการดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
แผนการดาเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสาร
การดาเนินโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
7.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ 1 แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ทีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลศรีโพธิ์เงินในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตาบล
ศรีโพธิ์เงิน (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
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7.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ
การกาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1) ทาให้รู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
2) เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นการการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ
เป็นต้น
4) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
5) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6) ทาให้ทราบว่าแผนงานนาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผลของการ
นานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพื่อให้นาโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การ
สนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใดและหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
9) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลงหรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะ
แข่งขันกัน การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็
ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
1) นายภัคธร จะเฮิง
2) นายณัฐพล ปันเงิน
3) นายวิชัย ลือชัย
4) นายวิชัย เชียงโส
5) นายบุญทัน เดชบุญ
6) นายบุญมี พวงมาลัย
7) นางปิยะรดา เขื่อนรอบ
8) นายสุริยัน ไชยดวงคา
9) นายบุญมี ยามี
10) นายอภิเทพ สายวงค์ปัน
11) นายเกสน วงค์นาม

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10. ผู้ช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
1) นางสาวนภัสนันท์ วงค์ตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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