206
ส่ วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริ หารส่ วนตาบลโนนอุด ม เป็ นการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพัฒ นาตามแผนกรด าเนิ น การ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โนนอุด ม โดย
คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนต าบลโนนอุดม เป็ นผูด้ าเนิ น การ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนอุด ม จะต้อ งติ ด ตามและประเมิ น
ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ตามแนวทางการติ ด ตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แจ้งตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่ อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริ หารส่ วนตาบลโนนอุด ม เป็ นการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพัฒ นาตามแผนกรด าเนิ น การ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โนนอุด ม โดย
คณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนต าบลโนนอุดม เป็ นผูด้ าเนิ น การ
ติดตามและประเทินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดมโดยจะต้องติดตามและประเมินผล
โครงการ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 แจ้งตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวัน ที่ 10 ตุ ลาคม 2559 เรื่ อง
แนวทางและหลัก เกณฑ์ก ารจัด ทาและประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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3. สรุปผลการพัฒนาท้ องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพัฒ นาเป็ นผูด้ าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นา ซึ่ งคณะกรรมการจะต้องดาเนิ น การก าหนดแนวทาง วิธีการในการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ด
ประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 : เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทา
การประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
แบบที่ 2 : เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
แบบที่ 3/1 : เป็ นแบบประเมิน ตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประเมิน ผลการด าเนิ น งานขององค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตามยุท ธศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้และมี ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ ง
หลังจากสิ้นสุดปี งบประมาณ
(แจ้ งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่ อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปี ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ข้ อ 7 การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้ องถิ่น ตามนัยหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2556 ให้ แล้วเสร็ จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้ แผนพัฒนาท้ องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้ วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมิน และรายงานทุ ก ๆครั้ ง หลังจากที่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ได้ป ระกาศใช้แ ผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ประเด็นการประเมิน
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ส่ วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด

12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปี หรื อไม่

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็ นแบบติ ดตามตนเอง โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อติ ดตามผลการดาเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดาเนิ นงานทุ กๆ 3 เดือน เริ่ มตั้งแต่สิ้นสุ ดการดาเนิ นงานในเดือนตุลาคม – ธัน วาคม
หรื อไตรมาสที่ 1
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
( ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
( ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
( ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
( ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
ที่

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

1
2
3
4
5
6

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้ า น การศึ ก ษ า ศาส น า
และวัฒนธรรม
ด้า นสั งคมและทรั พ ยากร
มนุษย์
ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
ด้านการบริ หารจัดการเพื่อ
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ

ดาเนินการ

จานวนงบประมาณ
ทั้งหมด

ดาเนินการ

ร้อยละของ
โครงการ
ที่ดาเนินการ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
.
ส่ วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี
3. ยุทธศาสตร์ และจานวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่ นแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3. ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ ที่ 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6. ด้านการบริ หารจัดการ
เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ

จานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน

จานวนโครงการ
ที่ได้ ปฏิบัติ
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2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริ หารส่วนตาบลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลในภาพรวม
โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่วนตาบล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการให้บริ การ
ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การติดตามผล จะรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดที่นาไปสู่การปฏิบตั ิ และสรุ ปผล
การประเมินโครงการที่ดาเนิ นการอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี เพื่อนาไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
หรื อไม่ แล้ว รายงานผลต่ อสภาท้องถิ่น ผูบ้ ริ ห ารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้ อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้า
วัน
4. ข้ อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่ อนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
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2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุง่ ยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้
ยากและบางเรื่ องอาจทาไม่ได้
4.2 ข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็ น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่ งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้งั ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปี งบประมาณนั้น
4) องค์การบริ หารส่ วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

...................................................................................

