ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลป่าแลวหลวง จะเป็น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาต่าอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วา คมของทุ ก ปี แ ละตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ส.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประ มาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 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
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการองค์การบริหารส่วนตาบลป่าแลวหลวง จะติดตามและประเมินผล
ความสาเร็จในแผนการดาเนินงานตามแผน เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าแลวหลวง โดยองค์การบริหารส่วนตาบลป่าแลวหลวง
และอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลนอกดาเนินการประเมินผลสาเร็จของแผนพัฒนาในมิติต่างๆ ให้เห็น ถึงความ
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โปรงใส ความน่าเชื่อถือของผลการประเมินที่เป็น หลักวิชาการ ตามระเบียบทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และติดตามและประเมินผลตาม
แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมนั่ คง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกาหนดตัวชีว้ ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทงั้ การอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก
- ใช้แบบสาหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
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(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &
Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้ วิ ธี การแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นหรื อ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
- เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)
เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่
- ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
- วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
- ผลกระทบ (Impact)
4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะทา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกันอย่างไร เป็นต้น)
1) การดาเนินการต่างๆ ขององคื การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
ทาให้เกิดการพัฒนาที่ล้าช้า
2) กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความยุง่ ยากมากขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความ
เบื่อหน่ายในการให้ความร่วมมือ
3) ข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทายากและบางเรื่องไม่สามารถทาได้ ทาให้ปัญหาอาจไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างตรงจุด
4.2 ข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพั ฒนา (รวมถึง องค์ป ระกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับทุกภาคส่วนด้วยการทางานแบบบูรณาการเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) องค์การบริหารส่วนตาบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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5) ควรจัด อบรมเชิ งปฏิบั ติ การให้กับ บุ คลากรในการพัฒ นาโครงการเชิ งบู รณาการให้ม ากขึ้น
เนื่องจากปัญหาท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยศาสตร์หลายด้านเข้ามาบริหารจัดการ

146

