ส่วนที่ 1 บทนา

1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบลชะมาย
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามผล (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นระบบกระบวนการที่แตกต่าง
กันมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการทั้ง 2 มีความเกี่ย วข้องกัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evoluation) มาประสานใช้กันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้
ผู้ บ ริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานจ้ า ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น สามารถก ากั บ ดู แ ล ทบทวน
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผล
ที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาได้ รั บ ปัจ จัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความส าคัญของการติ ดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการทดสอบผลการ
ดาเนิ น งานตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่
ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาทาให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
บทสรุ ปของความสาคัญก็ คือ ในการไปสู่ การวางแผนการพัฒ นาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้จุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุ ดและถดถอยปัญหาลงให้ได้
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ดาเนิ นการปรับ ปรุ งให้ดีขึ้นตั้งรั บให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้ มี
ส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้ เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลชะมาย
มุ่ ง ค้ น หาแผนงานโครงการ
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด
จะได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย

ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่ อเป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้ อบกพร่ อ งของการด าเนิ น งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลชะมาย
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่ น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสานัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
หรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด
6. เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส1-2)
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นา ข้ อ ๑2(๓) ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่ าวและต้องปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีล ะ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
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1. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก จานวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) โดยกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. ดาเนิ น การติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) ตามกรอบ
แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้องถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ได้ ก าหนดการแบ่ ง ขั้ น ตอนเพื่ อ เป็ น การก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารส าหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จะเริ่ มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วั ด :KPI)
ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา
ว่ า ผู้ ใ ช้ ผ ล การน าประโยชน์ อ ย่ า งไร เมื่ อ ใด ข้ อ มู ล หลั ก ๆ ที่ ต้ อ งการอะไร ต้ อ งการรายงานผลอย่ า งไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่
ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนการติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุ ประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม
2.3 ดาเนิ น การหรื อปฏิบั ติตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลชะมาย
เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณ
ได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
2.4 การวิเ คราะห์ ข้อ มูล เป็ น การวิเ คราะห์ ตามวั ตถุป ระสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แ ต่ล ะ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
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จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์ การพรรณนาเปรียบเทียบ การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)
หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีห ลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขที่ ดี หลั ง จาก
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรือผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้ มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
4. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้จ ากการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่ อผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaiuation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้
เพื่อใช้การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น
และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)
แบบสั มภาษณ์ (lnterview) แบบสั งเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่ ว ไป
อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน
แบบสัมภาษณ์ (lnterview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจ
หน้ า ที่ ภารกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
แบบต่ า งๆที่ ก าหนดขึ้ น หรื อ การน าไปทดลองใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแก้ ว จึ ง น าเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
6. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้
6.1 กาหนดกรอบ (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมาย ได้กาหนดกรอบแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผน โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจาปี และแผนการดาเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล โดยติดตามผลการดาเนินงานในระดับโครงการรวบรวมเป็นระดับ
แผนงาน ระดับยุทธศาสตร์และระดับองค์กร และกาหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผน
ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6.2 กาหนดกรอบรูปแบบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดาเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นกรอบ
ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 ส่งแบบประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ ฯ กาหนด ให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประเมิน
โครงการ เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอน และจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงานรวบรวมเป็นร่างรายงานผล
ติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลชะมายในการพิจารณาข้อมูล
1.2 คณะกรรมการติดตาม ฯ กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผล ประชุมและเชิญ
หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุม ซักถามข้อมูลตามแบบรายงาน ฯ ที่หน่วยงาน
ส่งมา เพื่อสอบถามรายละเอียด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการ
ดาเนินงาน จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมเสนอข้อคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงานต่อไป
1.3 สรุปผลการประชุม เพื่อพิจารณาผลการติดตามโครงการเชิงกระบวนการ
2) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
6

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย (ตามรายละเอียดแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
32 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
3.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
3.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
4) ติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการที่ ส าคั ญ โดยคณะกรรมการ ฯ มี ม ติ
พิจารณาโครงการที่สาคัญ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ สอบถามกับเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ พูด คุย ประเด็ น ค าถามเป็ น การประเมิ นผลการด าเนิน งานในแต่ ล ะยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา โดย
ออกแบบสารวจและใช้วิธีการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องในประเด็นคาถามต่าง ๆ และสรุปผล เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข พัฒนา หรือยุติ โครงการ เสนอผู้บริหารต่อไป
5) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา เสนอผู้บริหาร
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
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3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจั ดทาไว้แล้ว หรื ออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่
จากผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้อง เจ้ าหน้าที่ บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นข้อมูล ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
7. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะ
ใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
ฝึกอบรม (จะใช้ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสั มภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or
semi – formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่ ว มกั บ ประชาชนหรื อ ตัว บุ ค คล ชุ มชน มี กิจ กรรมร่ว มกั น (2) การสั ง เกตแบบไม่มี ส่ ว นร่ ว ม ( Non –
participant- observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่ห มายถึง การส ารวจเพื่อประเมิน ความคิ ดเห็ น การรับ รู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็ น ความต้องการของประชาชน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกสารวจ และทิศทางสารวจไว้เป็นหลักฐาน
5 เอกสาร (Documents) การติด ตามและประเมิน ผลยุ ทธศาสตร์ และโครงการมีค วาม
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปั ญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุข องปั ญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรื อแนวทางการพัฒ นา ตลอดจน
เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ดาเนิ นโครงการ รองลงมาคือนาไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลชะมายในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เทศบาลตาบลชะมาย และการดาเนินการตามโครงการ ซึ่ง จะทาให้ วิธีการปฏิบัติดาเนินการไป
แนวทางเดียวกัน
2. ได้ ท ราบถึ ง ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ ตลอดจนปั จ จั ย ที่ ท าให้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตาบลชะมายและการดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา สามารถ
แก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสี ยประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนาจัดไปทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง
ทาให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่ วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ต่าง ๆ
5. กระตุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
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