บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร$ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผนขององค$กร
ปกครองส)วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนิ นการประเมิ น
คุ ณภาพของแผนยุ ท ธศาสตร$ ก ารพั ฒ นาตามแนวทางการติ ดตามและประเมิ นผลยุ ท ธศาสตร$ เ พื่ อ สอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป;ขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ$การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป;
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผน
ขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร$ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผนขององค$กร
ปกครองส)วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนิ นการประเมิ น
คุ ณภาพของแผนยุ ท ธศาสตร$ ก ารพั ฒ นาตามแนวทางการติ ดตามและประเมิ นผลยุ ท ธศาสตร$ เ พื่ อ สอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป;ขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ$การจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป;
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผน
ขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท%องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลไดดําเนิ นการจัดทําแผนพัฒนาขึ้ นมาเพื่อใชเปCนเครื่อ งมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปDาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปFญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนา
นั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผนขององค$กร

ปกครองส)วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าดวยการจัดทําแผนของ
องค$กรปกครองส)วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปCนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะตองดํ าเนิ นการกําหนดแนวทาง วิธีก ารในการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา ดําเนิ นการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต)อผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น เสนอต)อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปJดเผยภายในสิบหาวันนับแต)
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล)าวและตองปJดประกาศไวเปCนระยะเวลาไม)นอยกว)าสามสิบวันโดยอย)างนอย
ป;ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป;
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร$
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ$ ๒๕๕๘ เรื่อ ง
แนวทางและหลักเกณฑ$การจัดทําและประสานแผนสามป;ขององค$กรปกครองส)วนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด)วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต)วันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจั ดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใชการสํารวจความพึง พอใจในการวัดผลเชิง คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต)อผลการดําเนินงานขององค$การบริหารส)วนตําบล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต)อการใหบริการ
๔. ข%อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท%องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู5อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล)าชา เพราะการดําเนินงานต)างๆ ขององค$กรปกครองส)วนตองผ)านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซอน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน)ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ)งยากมากขึ้น
๓. ปFญหาอาจไม)ไดรับการแกไขอย)างตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบางเรื่อง
อาจทําไม)ได
๔.๒ ข%อสังเกต ข%อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป;ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตร$การพัฒนามาเปCนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป;และใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจั ดทํ าแผนพั ฒ นาทองถิ่ นสี่ ป; ป; ควรพิ จ ารณางบประมาณและคํ านึ ง ถึ ง สถานะการคลั ง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป;
๓) ควรเร) ง รัดใหมี การดํ าเนิ นโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ตั้งในเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ) ายใหสามารถ
ดําเนินการไดในป;งบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณใหเพี ยงพอและเหมาะสมกั บ กับ ภารกิ จแต) ล ะดานที่ จ ะตอง
ดําเนินการ ซึ่งจะช)วยลดปFญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ)ายรายการใหม)

