ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ดั ง นั้ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จึ งจํ าเป็ น ต้ องมี อ งค์ กรที่ ทํา หน้ าที่ ติ ดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้อ 29 กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่ อ
ดําเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบั ติงานเพื่อลดปั ญหาที่เกิดขึ้ นในระหว่ าง การ
ดําเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค
การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือภายหลัง ที่
การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว
เทศบาลตําบลพญาขันได้มีการกําหนดขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. การติดตาม เทศบาลตําบลพญาขันได้มีการติดตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพญาขัน ดังนี้
- การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ นั้ น สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในระดับกลุ่ มจังหวัดและระดับ จังหวั ด
มาก / น้อยเพียงใด
- การติดตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลพญาขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าแผนงาน /
โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลพญาขันที่
ได้นํามาจัดทําเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลพญาขันสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตําบลพญาขันและตอบสนองนโยบายผู้บริหารเพียงใด
- การติดตามแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลพญาขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ การปฏิบัติงานว่า
ถูกต้องตามกิจกรรม และห้วงระยะเวลาการดําเนินงานที่ได้กําหนดไว้หรือไม่และทราบถึงผลการดําเนินงานที่
แต่ละส่วนราชการในสังกัดได้ปฏิบัติว่ามีผลคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด
จากการติ ดตามจะทํ าให้ เห็ น ทิ ศทางการพัฒ นาท้องถิ่น ที่ เทศบาลตํ าบลพญาขั นได้ ดําเนิ น การว่ า
ตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในเทศบาลตําบลพญาขัน และเป็นข้อมูลใน
การนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวต่อไป
2. การประเมินผล เทศบาลตําบลพญาขัน ได้มีการประเมินผลความสําเร็จ ในการดําเนินงานตาม
แผนพั ฒนาของเทศบาลตํ าบลพญาขั น โดยคณะกรรมการติ ดตามประเมิน ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ าบล
พญาขัน ได้กําหนดขอบข่าย รายละเอียดเพื่อใช้ ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน
เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติและมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดําเนินการประเมินผลความสําเร็จ
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ของแผนพั ฒ นาในมิ ติ ต่า ง ๆ เพื่ อให้ ทราบถึ งผลสั มฤทธิ์ ที่แ ท้ จ ริ งของแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ าบลพญาขั น
คุณภาพการให้ บริการตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลพญาขัน
อีกทั้งการประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอกทําให้ประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือของ ผล
การประเมิ น ที่ เ ป็ น หลั ก วิ ช าการอย่ า งแท้ จ ริ ง ตลอดจนผลสรุ ป จากการประเมิ น ผลทํ า ให้ ผู้ บ ริ ห ารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้นําไปพิจารณากําหนดนโยบายและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจมากที่สุด
เทศบาลตําบลพญาขัน ได้กําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ คือ
- การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
- การติดตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลพญาขัน ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ได้นํามาจัดทําเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลพญาขันดําเนินการติดตามปีละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานให้
ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส
- การติดตามการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานเทศบาลตําบลพญาขัน ดําเนินการติดตามปีละ 4
ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส
- การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน ดําเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดย
ดําเนินการประเมินผลตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปีเพื่อสรุปผลรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบและ
นําเสนอสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น ตลอดจนปิดประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเทศบาลตําบลพญาขัน อาจดําเนินการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ
แทน ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาการดําเนินการติดตามและประเมินผล
การติดตาม
ต.ค.
1. การติดตาม
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
เทศบาลตําบล
พญาขัน
2. การติดตาม
แผนพัฒนาสามปี
เทศบาลตําบล
พญาขัน
3. การติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แผนงานและ
โครงการที่ได้
นํามาจัดทํา
ข้อบัญญัติฯ
4. การติดตาม
แผนการ
ดําเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ระยะเวลาในการดําเนินการ
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
1 ครั้ง

1 ครั้ง

ครั้ง
ที่ 1

ครั้ง
ที่ 2

ครั้ง
ที่ 3

ครั้ง
ที่ 4

ครั้ง
ที่ 1

ครั้ง
ที่ 2

ครั้ง
ที่ 3

ครั้ง
ที่ 4

5. การ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
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หมาย
เหตุ
แผน
ประเมิน
ผลตนเอง
แผน
ประเมิน
ผลตนเอง

4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กําหนดว่าการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ความคุ้ มค่ า ในเชิ งภารกิ จ แห่ ง รั ฐ การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานการกระจายภารกิ จ และ
ทรัพยากรให้ แก่ท้องถิ่ น การกระจายอํ านาจการตัดสินใจ การอํ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว
จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่
กําหนดให้องค์กรภาครัฐต้องนําหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งนี้ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐจะต้องมี การจัดทําแผนพัฒนา
แผนปฏิ บั ติ ก ารล่ ว งหน้ า โดยแผนดั งกล่ า วต้ อ งกํ า หนดให้ มี ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอนระยะเวลางบประมาณ
ดําเนินการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจน มีการติดตามและประเมินผล
เพื่ อตอบสนองต่ อแนวทางดังกล่ าว กระทรวงมหาดไทยได้ป ระกาศใช้ ร ะเบี ยบว่ าด้ ว ยการจั ดทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดทํา/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ของตนเอง
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของทรัพยากร ความคุ้มค่าและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญและเพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี เพื่อกําหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการ และงบประมาณดําเนินการในการตอบสนอง
ต่อประชาชน
เทศบาลตําบลพญาขัน ได้นํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อที่เทศบาลตําบล
พญาขัน จะได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 28 ให้ ผู้บริห ารท้ องถิ่น แต่งตั้ งคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น
เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารท้องถิ่ นเสนอต่ อสภาท้ องถิ่ น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน
ผลการดํ า เนิ น การซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันการติดตามและ
ประเมินผล
เทศบาลตําบลพญาขันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลพญาขันเรียบร้อยแล้ว ตามคําสั่ง ที่ 160/2559 ดังนี้
1. นางณฐา เพชรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 ประธานคณะกรรมการ
2. นายมนตรี ด้วงเอียด
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
กรรมการ
3. นายรัตน์ ศรทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
กรรมการ
4. พัฒนากรผู้ประสานประจําตําบลพญาขัน
กรรมการ
5. เกษตรอําเภอผู้ประสานประจําตําบลพญาขัน
กรรมการ
6. นายมานพ ชูดํา
ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
7. นายมณเฑียร ศรีชนะ
ตัวแทนประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
8. นายนิมิตร จันทรผลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายพิทักษ์ มั่นคง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
11. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการและ
เลขานุการ
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วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานตามโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลพญาขัน
1.1 การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน เป็น
การพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายใน 5
ยุทธศาสตร์
1.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามบทบาทของการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีคุณภาพ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเอง
1.3 การประเมินประสิทธิผลของเทศบาลตําบลพญาขัน ว่ามีผลการดําเนินงานที่บรรลุ
จุ ดมุ่ งหมาย และสามารถถ่ ายทอดยุ ท ธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เน้ น การกระจาย
งบประมาณในการดําเนินโครงการอย่างโปร่งใสและสมเหตุสมผล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลพญาขัน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
แบบสอบถามมีการกําหนดค่าความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และการให้แสดงความคิดเห็นปลายเปิด ตาม
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และตามการประเมินตัวบ่งชี้
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการ 3 รูปแบบ คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
4. การสุ่มติดตามโครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ ร้อยละ 15 ของ
จํานวนโครงการทั้งหมด ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเชิงเดียว และเป็นสัดส่วนกับจํานวนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน
ทั้งนี้จะติดตามในด้านงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการและผลการดําเนินโครงการ
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ภาคผนวก ก
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน
แผนที่เทศบาลตําบลพญาขัน จํานวน 10 หมู่บ้าน
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