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คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นปัจจุบัน อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว้ดังนี้ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้อ งถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังสมบู รณ์ จึงได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังสมบูรณ์ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาไม่มากก็น้อยให้กับประชาชนได้
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังสมบูรณ์
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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ ปี
และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธี การอื่น ๆ เมื่อมีการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณก็ต้ อ งมี การตรวจสอบผลการใช้จ่ า ยงบประมาณว่ า ดาเนิ น การไปอย่ า งไรบ้า ง บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ม ากน้ อ ยเพีย งใดก็ คือ การใช้วิ ธีก ารติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาการนาแผนไปจั ดท า
งบประมาณนี้ เป็ นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทา
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกาหนด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔) องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เห็ น สมควรให้ เ งิ น อุ ดหนุ นหน่ ว ยงานที่ ขอรั บเงิ นอุ ด หนุ น ให้ น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
/และตั้ง...
-๒และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปี กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้
ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)
ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิ ดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการ ขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุ ดแข็ง ก็ต้ องเร่ ง รี บ ดาเนิ น การและจะต้องตั้ งรับให้ มั่นรอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้ งมั่นอย่ างสุ ขุ ม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่ง ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้
ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรั บปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่ง
เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด กตามและประเมิ น ผลซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓) เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับโครงการ
๔) เพือ่ ระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการทีจ่ ะนาไปใช้ให้เหมาะสม
๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิน่
๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
/๓.ขั้นตอน...
-๓๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและเมื่อครบสองปีตามวาระการดารง
ตาแหน่งแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวใหม่
(อาจคั ดเลื อกจากคณะกรรมการคนเดิ มได้) และให้ คณะกรรมการที่ ได้ รั บเลื อกมีว าระการด ารง
ตาแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้ รับการคักเลือกอีกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิ ธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
/ท้องถิ่น...
-๔ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑
ขั้นตอนที่ ๖
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น เมื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลต่ อสภาท้องถิ่น เสนอความเห็น หรือการตั้งข้องสังเกต
ข้อเสนอแนะ การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่ นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครือ่ งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ใ นการปฏิบัติงาน ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลั กเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
/(๓) ข้อมูล...
-๕(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
วังสมบูรณ์ในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตาบลวังสมบูรณ์
๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทาให้รู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสาคัญที่จะต้อ งปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้ นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้อ งกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทาให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไปปฏิบัติ
เป็นต้น
๔) ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทาให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
/๖)ทาให้...
-๖๖) ทาให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
๘) การประเมิ น จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า แนวความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม่ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุ ปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่ นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้ น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขัน กัน การประเมินผลจะทาให้ ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภ าพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็
ควรยกเลิกทิ้งเสีย

/ส่วนที่ ...

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมสะดวก
๑. การพัฒนาด้านคมนาคมสะดวก
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่าย
ด้านโลจิสติกส์
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านอานวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของระบบโลจิสติกส์
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
๑. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ดาเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๒. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการดารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้มั่นคง
๓. การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน
- การจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค การปรับปรุงภูมิทศั น์สถานที่ราชการ
สถานที่ท่องเที่ยว สนามกีฬา สวนสาธารณะ
- ส่งเสริมให้มรี ะบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาให้ทันสมัย เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
/ส่งเสริม...
-๘- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
กีฬาให้เพียงพอแก่เด็กและเยาวชน
- ส่งเสริม ทานุ บารุง ฟื้นฟู ศาสนาและวัฒนาธรรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร
๑. การพัฒนาด้านการเกษตร
- ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ
การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎี และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
๒. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้า
ชลประทาน ให้สามารถเก็บกักน้าได้ตลอดทั้งปี
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้ง
ระบบบาบัดน้าเสียรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๑. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาค
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ควบคุม กากับดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลวังสมบูรณ์
นายกเทศมนตรีตาบลวังสมบูรณ์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยมีสาระสาคัญที่ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
/๑) ด้าน...
-๙-

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุข
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาความยากจนและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๖) ด้านการบริหาร
ทั้งนี้เทศบาลได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนา
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 – 2 (เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 – 4 (เดือน เมษายน 256๓ - กันยายน 2563)
สรุปการติดตามความคืบหน้าการดาเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณโดยปรากฏตามแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2563 แยกเป็นโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ จานวน 5๔ โครงการ โดยการติดตาม
ครั้งที่ ๑ อยู่ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) และ ครั้งที่ 2 ไตรมาส
ที่ 3 – 4 (เดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563) มีความคืบหน้าในภาพรวม ดังนี้
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์/หน่วยงาน/แผนงาน
แยกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองการศึกษา
4. กองสาธารณสุข
5. กองช่าง
รวม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

๒
12
5
1๕
3๔

-

1๕
1
4
20

ยกเลิก

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

-

17
1
16
5
1๕
5๔

/แยกตาม...
-๑๐แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
การพัฒนาการคมนาคม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
รวม

โครงการ
3
8
7
3๖
5๔

งบประมาณตามเทศบัญญัติ
100,000
3,๔๖๔,400
๑,๐๗๐,๐๐๐
5,๓๗9,๔๓๗
๑๐,๐๑๓,8๓๗

แยกตามแผนงาน

แผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการเกษตร
รวม

อยู่
จานวน
ดาเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก โครงการ
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ
ทั้งหมด
1
๖
๗
1
5
6
10
1
11
5
5
1๕
1๕
2
2
2
3
5
3๔

-

3
20

-

3
5๔

ผลการติดตามการเบิกจ่าย
- โครงการพัฒนามีงบประมาณทั้งสิ้น 1๐,๐๑๓,๘๓๗ บาท
- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 7,9๓๓,๐๓๙ บาท ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการพัฒนา

/สรุป...
-๑๑สรุปการติดตามโครงการพัฒนา

ภาพรวมจากการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 5๔
โครงการ พบว่าในช่วงการติดตาม ครั้งที่ 1 ไตรมาศที่ 1 – 2 (6 เดือน) ตามแผนดาเนินงานที่กาหนดให้
ดาเนินการในช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคม และ ครั้งที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 – 4 (เดือน เมษายน 2563 กันยายน 2563) มีความคืบหน้าในภาพรวม ดังนี้
1. โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
3๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๗
2. โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ผลการติดตามการเบิกจ่ายโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID ๑๙ ) ที่กาลังระบาดอยู่ในประเทศไทย และโครงการสาคัญๆเป็น
โครงการที่ต้องสัมผัสกับคนจานวนมาก อาจจะเป็นการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วจึงจาเป็นต้องงดการจัดทา
โครงการฯ ต่าง ๆ
กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผน จึงมีบทสรุปได้เป็นหลักการใหญ่ ๒ แนวทาง ดังนี้
๑. บทสรุปที่เป็นหลักทั่วไป
เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ประเมิ น ผลทั้ ง แผนงานนโยบายขององค์ ก รและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลในองค์ ก รว่ า แผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางที่ ถู ก ก าหนดไว้ ใ นรู ป ของแผนนั้ น ด าเนิ น การได้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ริ ง หรื อ ไม่
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่
การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เพื่อเป็นเครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
๒. บทสรุปที่เป็นหลักเฉพาะ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แผนพัฒนาสามปีหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประเมิน
ยุทธศาสตร์และโครงการ) ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่และมีความสอดคล้อง
ตามบทบาท อานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของ
การวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตาม
และประเมินผลเป็นการวัดระดับความสาเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากร
/ที่ใช้...
-๑๒ที่ใช้ในโครงการ การติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลผลิตนโยบาย
การประเมินผลลัพธ์นโยบาย และการประเมินผลกระทบนโยบาย สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลก็ คื อ จะช่ ว ยท าให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น น าไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใหม่ หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกั บ
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือในการเลือกที่
จะกระทาหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่

พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิก
สภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงาน
ราชการที่มหี น้าที่กากับดูแลและหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สาคัญสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
การประเมินผลมีจุดหมายสาคัญ หลายประการดังนี้
๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าการที่รับผิดชอบการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการ
และการบริหารมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ ตลอดจนอุปกรณ์
และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการนานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประเมินผลจะทาให้ทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการและการบริหารอะไรบ้าง ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
ในขั้นตอนใดเป็นปัญหาจากภายในองค์การ หรือจากภายนอกองค์การ การทราบข้อมูลดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการแสวงหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดการและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าแผนงานต่าง ๆ
ที่กาหนดขึ้น มีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด หากพบว่าแผนงานมี
ข้อบกพร่อง การประเมินผลจะช่วยชี้แนะจุดสาคัญที่จาเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์
ของแผนงาน ขัน้ ตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรทีต่ ้องใช้แล้ว ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้สาเร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงาน
มีความเหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าจะต้องทาการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสมระดับ
การเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง
ตามวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การนาโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
การประเมินผลจะทา ให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่อง
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้
เหมาะสมต่อการนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
/เหมาะสม...
-๑๓๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
การประเมินผลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนงานจนกระทั่งจุดสุดท้ายของแผนงานจะทา ให้ทราบว่า
ขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด
การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด
เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
การประเมินผลจะทา ให้ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง และจุดอ่อนที่
พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
นาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

ในการประเมินผลโครงการนั้น จะต้องเข้าใจว่ามีผู้สนับสนุนทางการเงิน ๒ ส่วนคือ ส่วนแรก คือ
ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติประสบผลสาเร็จ และส่วนที่สองคือผู้ให้การ
สนับสนุนทางการเงินเพื่อทา การประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนับสนุนการประเมินผลต่างต้องการทราบว่า ผลของการนานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพี ยงใด มี
ปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ ดังนั้น การประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งสองส่วน
๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
การประเมินผลจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไร ดังนั้น การประเมินผลจึงมีบทบาทสาคัญที่จะบอกว่าแนวคิดริเริ่มใหม่นี้ได้ผล
เพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
หรือให้การสนับสนุนโครงการหนึ่งและยกเลิ กอีกโครงการหนึ่ง การประเมินผลจะทาให้เกิดความ
กระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้ นหรือ
โครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้ องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลด
ความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมิน ผลจะทา ให้ทราบว่า
โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดาเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรจะยกเลิกทิ้งเสียการประเมินโครงการ
มีความสาคัญและคุณค่าหลายประการ คือ
/๑.เป็น...
-๑๔๑. เป็นภารกิจที่สาคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ที่มีส่วนสาคัญในการ
ควบคุมคุณภาพงาน ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดาเนินงาน
อย่างมีระบบทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการดาเนินงานทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และ
แผนงาน จะได้รับการตรวจสอบทุกขั้นตอน และนามาซึ่งข้อมูลที่จาเป็นอันเป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะนามาใช้ใน
การปรับปรุงการดาเนินงาน เพราะนอกจากนี้จะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานแล้วยัง ใช้ ให้เห็นผล
การปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน
๒. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนด้วยการให้
ข้อมูลที่ต่อเนื่อง ทาให้สามารถปรับสภาพการปฏิบัติให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมแผน
และโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่กาหนดไว้
๓. การประเมินช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการ
ประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใดหรือปัจจัยใดที่จะเป็นปัญหาจะได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้หรือใช้ในการปฏิบัติง านอย่างเหมาะสม คุ้มค่าทรัพยากรทุก
ชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจานวนหรือปริมาณทีเ่ หมาะสมเพียงพอแก่การดาเนินงาน
๔. การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเพราะการประเมิน
โครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและ

เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนามาซึ่งผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมทาให้ผู้ปฏิบัติมีกาลังใจ มีความพึงพอใจและมีความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้นฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่ าการประเมินโครงการมีส่วนสาคัญในการสร้างขวัญ กาลังใจ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการติดตามและการประเมินผลเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินอยู่ โดยที่การติดตาม เป็นกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิด ความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามทีด่ ีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ดาเนินงานด้านต่าง
ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเสนอทางแก้ไขปัญหา การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดาเนินงานของส่วน
ต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน เป็นต้น
/ความ...
-๑๕ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและ
กาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปี ต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบครอบในการดาเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งให้ ดีขึ้ น ตั้งรั บ ให้ มั่น เพื่อรอโอกาสและสุ ดท้ายเมื่อ มีโ อกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้ เกิ ด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการสิ่ง
เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
โดยการติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาท้องถิน่ อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
ระบบของการวิเคราะห์เพราะเหตุที่มีปัจจัยหรือมุมมอง ๔ ตัว ที่เขียนออกมาเป็นเมทริกซ์ได้ และอีก
ประการหนึ่งในการใช้ BSC สิ่งที่เราจะได้ออกมาอันดับแรกก็คือกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่จะเอาไปสานต่อเป็น
วัตถุประสงค์
และตัวชี้วัด
เอาไปสร้างเป็นแนวทางการปฏิบัติหรือโครงการโยงเข้าไปหาจุดสุดท้ายคือ
งบประมาณ จะเห็นได้ว่า BSC นั้นมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์เป็นศูนย์กลางการกาหนดกลยุทธ์ในรูปแบบ
ของ BSC อยู่บนมุมมองทั้ง ๔ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน คือ

๑. การเรียนรู้และการเติบโต
๒. กระบวนการภายใน
๓. ลูกค้า และ
๔. การเงิน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่สาคัญเป็น
กระบวนการที่จะบอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ
หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนซึ่งประกอบด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวาง
แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดาเนินงาน ในการวัดผลกิจการทางธุรกิจเพื่อให้เห็น
ภาพรวมขององค์กรทางธุรกิจซึ่งเน้นการแข่งขันเพื่อผลกาไรแต่ภายใต้มุมมองก็สามารถนามาปรับใช้กับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในหลายมิติและขอบเขตที่เกิดขึ้นในด้าน
/การ...
-๑๖การพัฒนา ได้แก่ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด ตัวชี้วัด
คือ ตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ เป้าหมาย คือ เป้าหมาย
หรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้น ๆ และแผนงาน โครงการที่ตั้งใจ คือ แผนการปฏิบัติงานที่มี
การลาดับเป็นขัน้ ๆ ในการจัดทากิจกรรมในเชิงกลยุทธ์ หลักการ ชี้ให้ผู้บริหารเห็นว่า ธุรกิจจะต้องเพิ่มพูนและ
สะสมทุน เพื่อเตรียมไว้สาหรับการใช้งานในระยะยาว ทุนที่ว่านี้ก็คือ ความสามารถและสมรรถภาพ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะความสามารถหลัก ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนากันอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง
มองหลักการพื้นฐานระบบการวัดผลที่ดีและสมดุลที่สามารถตอบคาถามหลัก ๔ ประการ คือ
แนวคิดการประเมินผลแผนกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดวางวัตถุประสงค์ขององค์กร การพัฒนานโยบาย และ
แผนงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อนาแผนไปปฏิบัติ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบจุดแข็งขององค์กรเข้ากับจุดอ่อนขององค์กร พร้อมทั้งโอกาสและอุปสรรค ทั้ง
ยังคานึงถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงขององค์กร กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่เป็นผลผลิตออกมาจาก SWOT หรือ
เครื่องมืออื่น ๆ นั้นจัดว่าเป็นกลยุทธ์ในเบื้องต้นที่ยังไม่เหมาะที่จะนามาใช้งาน ต้องกาหนดวิสัยทัศน์ (vision)
พันธกิจ (mission) และควรมีค่านิยมร่วม (shared value) ออกมาด้วยกลยุทธ์ (strategy) คือแนวปฏิบัติที่
เลือกสรรแล้วว่าเหมาะสมที่จะนาพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสู่จุดหมายได้ บางท่านเปรียบกลยุทธ์เหมือน
แผนที่ที่ใช้ในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย บางท่านว่าเหมือนพิมพ์เขียวของสถาปนิก เพื่อเป็นแบบในการก่อสร้าง
กลยุทธ์เป็นองค์ประกอบของความสาเร็จที่ต้องใช้ความสามารถและหลั กวิชาในด้านการบริหารการตัดสิ นใจ
เลือกกลยุทธ์ จึงต้องใช้วิธีระดมสมองของฝ่ายบริหาร เพราะกลยุทธ์ที่เลือกใช้ มีผลอย่างยิ่งต่อความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องจึง
จาเป็นต้องติดตามความเคลื่ อนไหว รวมทั้งรูปแบบการบริหารในระดั บสากลอยู่เสมอ จึงจะสามารถนาพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความสาเร็จตามกระแสโลกยุคปัจจุบันได้ นอกจากนี้แล้วกลยุทธ์เป็นหลักการ
ที่จะเป็ นหนทางน าองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นไปสู่ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้อ งการ
ภายในกรอบของเวลาที่กาหนด กรอบแนวคิดที่สาคัญของการประเมินผลแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบดังนี้
๑. การติดตามผลการดาเนินการ

เครื่องมือสาคัญของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็น ไปตามกรอบอานาจหน้าที่และสามารถสร้า งผลงาน
เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องตามเป้ าประสงค์หรือจุดหมายที่ วางเอาไว้ การติดตามผลการดาเนินงานจะช่วยให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็ นข้อมูลแก่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การ
/ติดตาม...
-๑๗ติดตามผลการดาเนินงานนี้หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน
โครงการต่าง ๆซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละระดับหรือตามแผนงานต่าง ๆ ที่ได้
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจา ปีหรือแผนการดา เนินงาน
๒. การรายงานความก้าวหน้า
เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้
กรอบของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกากับ
ติดตามผลที่จะต้องจัดทารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับทราบความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละระดับดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม
๓. การวัดผลและประเมินผล
ประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๓ ขั้นตอน ได้แก่
๑) การรวบรวมข้อมูล
๒) การวิเคราะห์และการประเมินข้อมูล และ
๓) การนาเสนอผลการประเมิน

/ผังขั้นตอน...
-๑๘ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้า วัน นับ แต่ วัน ที่ ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่ นเสนอผลการติ ดตามและประเมิน ผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/แบบ...
-๑๙-

แบบที่ ๑ แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์
มีการ
ไม่มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
/
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
/
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
/
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
/
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิน่
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
/
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
/
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
/
พัฒนาท้องถิ่น
๑๐. การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
/
ศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
/
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
/
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
/
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
/
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
/
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
/
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
/
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
/
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
/
/แบบที่ ๒...
-๒๐แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์
๒. รายงานผลการดาเนินงาน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที๓่ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที๔่ (ก.ค.-ก.ย.)
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
๑. ด้านการพัฒนาด้านคมนาคมสะดวก
๒. ด้านการพัฒนาด้านประชาชนมี
คุณภาพ
๓. ด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร
๔. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๕. ด้านการบริหารจัดการ

รวม

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

๔

๑,๒๙๗,๖๓๕

๖

๑,๔๔๘,๐๑๖

๘
๙

๓,๔๖๔,๔๐๐
๒,๐๘๓,๘๐๙

๑๑

๓,๐๕๘,๔๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๑
๕

๗๐,๐๐๐
๑,๓๖๗,๖๓๕

๖

๑,๔๔๘,๐๑๖

๑๗

๕,๕๔๘,๒๐๙

๑๑

๓,๐๕๘,๔๐๐

๔. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
๑.ด้านการพัฒนาด้านคมนาคม
สะดวก
๒.ด้านการพัฒนาด้าน
ประชาชนมีคุณภาพ
๓.ด้านการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร
๔.ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๕.ด้านการบริหารจัดการ

รวม

จานวนโครงการที่
เสร็จ

จานวน
โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

๘

๒๓.๕๓

-

-

-

-

-

-

-

-

๘

๑๐๐

๒๕

๗๓.๕๓

-

-

๑๑

๕๕.๐๐

-

-

-

-

๓๖

๑๐๐

-

-

-

-

๓

๑๕.๐๐

-

-

-

-

๓

๑๐๐

๑
๓๔

๒.๙๕
๑๐๐.๐๐

-

-

๖
๒๐

๓๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

-

-

-

-

๗
๕๔

๑๐๐
๑๐๐

/แบบที.่ ..
-๒๑-

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนิ นงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์
๒.รายงานผลการดาเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ )
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏในแผนงาน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ปรากฏ
จานวนโครงการที่ได้
ในแผนงาน
ปฏิบัติ
๔๗
๘๗
๕
๑๐
๑๔๙

๑. ด้านการพัฒนาด้านคมนาคมสะดวก
๒. ด้านการพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
๓. ด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
๔. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๕. ด้านการบริหารจัดการ

รวม

๘
๓๖
๑
๔๕

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๑

/แบบที.่ ..
-๒๒แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
๓. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น

พอใจ
มาก
๙
๙
๙
๙
๙
๙
๙

พอใจ

ไม่พอใจ

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

-

๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น

๙
๙๐

๑
๑๐

-

/แบบที.่ ..
-๒๓แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านการพัฒนาด้านคมนาคมสะดวก
ประเด็น
พอใจ พอใจ
มาก
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๘
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๘
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๘
๔.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๘
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๙
๖.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๘
๗.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
๘
ในท้องถิ่น
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๙
ภาพรวม
๘๒.๕๐

ไม่พอใจ
-

/แบบที.่ ..
-๒๔แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ
ประเด็น
พอใจ พอใจ
มาก
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๙
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๙
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๙
๔.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๙
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๙
๖.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๙
๗.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
๙
ในท้องถิ่น
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๙
ภาพรวม
๙๐
-

ไม่พอใจ
-

/แบบที.่ ..
-๒๕แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ประเด็น
พอใจ พอใจ
มาก
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๙
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๙
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๘
๔.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๙
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๙
๖.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๘
๗.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
๙
ในท้องถิ่น
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๙
ภาพรวม
๘๗.๕๐
-

ไม่พอใจ
-

/แบบที.่ ..
-๒๖แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประเด็น
พอใจ พอใจ
มาก
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
-

ไม่พอใจ

/แบบที.่ ..
-๒๗แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็น
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔.มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๖.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ
มาก
๗
๘
๘
๘

พอใจ

ไม่พอใจ

-

-

๘
๘
๙

-

-

๑๐
๘๒.๕๐

-

-

/แบบที.่ ..

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาของเทศบาลตาบลวังสมบูรณ์ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังสมบูรณ์ ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่ งที่ใช้เป็นสื่ อ
สาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามา

หาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามละ
ประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิ ติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบ
ต่าง ๆที่ส อดคล้ องกับ บริ บ ทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของ
เทศบาลตาบลวังสมบูร ณ์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุล าคม 2562 - กันยายน
2563) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้ การปฏิบัติงาน
ดังนี้
ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดาเนินงานในด้านต่างๆซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อ มูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผ ลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจน
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิ ต และผลกระทบ อัน จะช่ว ยในการวิเคราะห์การดาเนินงานที่ เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เ ป็นข้อมูล ในการ
ปรับปรุงการทางานต่อไป เงื่อนไขสาคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติคือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการ
กานดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้ เหล่านั้นในการดาเนินการช่วย
ตัดสินใจได้ต่อไป
ความสาคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๑. ทาให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดาเนินการไปนั้น มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สาเร็จหรือไม่
สาเร็จเพราะเหตุใด ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่
๒. สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัตงิ านในอนาคตเพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไป
ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๔. เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ในการจัดสรรรางวัลแก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้
ข้าราชการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม
/วัตถุ...
-๒๙วัตถุประสงค์ในการใช้ตัวบ่งชีก้ ารปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทาแผนพัฒนา
๒. เพื่อให้ทราบถึงผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓. เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดาเนินการโครงการ ปัญหาและอุปสรรค
การกาหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้
(๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑: ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒: คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๕ คะแนน)
(๒) การนาแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓: การดาเนินโครงการ
(๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔: ผลกระทบหรือความเสียหาย
(๕ คะแนน)
กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๒๐ คะแนน
=
ดีมาก
คะแนน ๑๕ คะแนน ขึ้นไป
=
พอใช้
ต่ากว่า ๑๐ คะแนน
=
ต้องปรับปรุง

/ผลการ...
-๓๐-

ลาดับที่
๑

๒

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑: ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การดาเนินการ
กาหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ ๕.
มีการดาเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )




๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

มีการกาหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
มีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทาร่าง
แผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
มีการดาเนินการครบ ๑๐ ขัน้ ตอน










/ตัวบ่งชี้ที่ ๒...
-๓๑ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดาเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทาแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๕๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๓๕ –๔๙คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๒๑ – ๓๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ากว่า ๒๐ คะแนน
ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนที่ได้ ๔.
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
คะแนนประเมิน
คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับ ๔๕.๘๖ คะแนน
๔
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ

-๓๒รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๘
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๘
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๖๐
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕
๕
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕
๕
๕.๓ จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
๓
๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
๕
๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ปี)
๓
๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๔
๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕
๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา๓ ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง
๓
๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ปีทุกโครงการ
๕
๕
๕.๑๐ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕
๕

๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑๒ ผลทีค่ าดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔
รวม

๔
๕
๕
๓
๑๐๐

-๓๓แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ชือ่ โครงการ :..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ :ชื่อ-สกุล .................................................ตาแหน่ง ..............................................
สังกัด : สานัก/กอง ...................................................................................................................................
คาอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
ลาดับที่
ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี)้
๑
เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน
ชุมชนหรือจากแผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้า) ทีเ่ กินศักยภาพของชุมชน
๒
เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
๓
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล
๔
ได้ดาเนินโครงการ
๕
ดาเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กาหนดเอาไว้ในแผนการดาเนินงาน
๖
งบประมาณเพียงพอในการดาเนินโครงการ
๗
กลุม่ เป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์
๘
การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึน้ ไป
๙
มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................
...................................................................................................
๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ใช่

ไม่ใช่

๔
๕
๕
๓
๙๔

ส่วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิน่ )
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลวังสมบูรณ์ ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้ อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัญในการนามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากแผนพั ฒ นา เป็ น แบบสอบถาม แบบวั ด คุ ณ ภาพแผน แบบติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับ บริ บทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาของ
เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน
กันยายน ๒๕๖๓) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)และการติด ตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

ส่วนที่ ๕
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยการจั ด ทาแผนพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียึด
หลั กธรรมาภิบ าลและปรั บ ระบบการทางานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพทั นสมัย สามารถตอบสนองความต้อ งการ
ประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิ ดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงานทั้งนี้ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลวังสมบูรณ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุ ลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เป้ า หมายตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยและข้ อ สั่ ง การของกรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า ว
เทศบาลตาบลวังสมบูรณ์ จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบ e-plan และได้นาข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน e-plan ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓
(www.dla.go.th)

ภาคผนวก

