ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ เทศบาลตาบลแม่ สะเรียงมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ข้อ 38
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ทาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการ ของคณะกรรมการ
ข้อ 39 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การกาหนดขั้นตอนในการติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของแผนงาน / โครงการ
มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ ประกอบด้วย
1.1) การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแผน / โครงการ
- กาหนดกิจกรรมหลัก ๆ ที่ต้องจัดทาเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ
- เรียงลาดับกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการ ตามลาดับก่อน – หลัง
- ประมาณเวลาที่จะต้องดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
- พิจารณางบประมาณในโครงการ โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม
1.2) การจัดทาตารางการติดตามและควบคุมแผนงาน / โครงการของแต่ละ
กิจกรรมหรือกิจกรรมทั้งหมด โดยดาเนินการให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณ
2) การติดตามและควบคุมโครงการ
ตรวจสอบผลการดาเนินการจริงของโครงการ ในด้านระยะเวลาและงบประมาณ
ตามตารางการติดตามและควบคุมโครงการที่ได้จัดทาไว้ โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและงบประมาณ ที่ได้กาหนดไว้
ในกิจกรรม ทั้งนี้ได้กาหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่
ละโครงการ
3) การรายงานผล
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการ ให้ผู้บริหารทราบถึง
ความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรคที่พบในการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุ เป้ าหมายที่ว างไว้ เกิดประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผ ลสูงสุ ดในการแก้ไขปัญหาให้ กับประชาชน ในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การประเมินผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 การประเมินผลตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3 แบบติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและ
บางเรื่องอาจทาไม่ได้

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึง สถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
2) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

