คำนำ
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าสุด ที่ 453/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลท่ าสุ ด ซึ่ งตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจัด ทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3)
และข้ อ 13(5) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น มีห น้ าที่ รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริ หารท้องถิ่นเสนอ
ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่า งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด จึงได้จัดทำ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะ 6 เดือน : รอบ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง มีนาคม 2562) ขึ้น เพื่อให้การติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตำบลท่ าสุ ด เป็ น ไปตามระเบี ย บฯ และเพื่ อให้ มีก ารปฏิ บั ติให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าสุด
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ 13 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบ ทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจั ดระเบี ยบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อำนาจหน้ าที่ เพิ่ มมากขึ้น แต่อ งค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ส่ ว นใหญ่ ยั งคงมี ทรัพ ยากรจำกัด ทั้ งทรัพ ยากรบุ คคล
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ ท้อ งถิ่นของตน จึงกำหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีห น้าที่ จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่ ีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ
1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
6) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ
อนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จ
ของแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ได้ “ระบบติ ดตาม” จึงเป็น เครื่องมือ สำคัญ ที่ ช่ว ยในการปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพในการ
ดำเนิ น งาน รวมถึง “ระบบประเมิน ผล” ที่ คอยเป็ นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนิ นงานเป็ นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้ าหมายหรื อ ไม่ อ ย่ างไร เพื่ อ นำข้ อ มู ล ดั งกล่ า วมาใช้ ในการปรับ ปรุง แก้ ไข ขยายขอบเขต หรือ แม้ แ ต่ ยุ ติ ก าร
ดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับ การดำเนิ นงานโครงการ ปั ญหาที่กำลังเผชิญ อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบ
ติดตามของโครงการแล้ ว ย่อมส่ งผลให้ เกิดความล่ าช้าในการดำเนินงานให้ ลุล่ ว ง ค่าใช้จ่ายโครงการสู งเกินกว่า
ที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้ รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ
ควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดี
แล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภ าพในการใช้ต้นทุน ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้ าหมายของโครงการต่ างๆ การระบุ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในโครงการและการเสนอทางแก้ ปั ญ หา การติ ด ตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่ว นต่างๆ
ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญ

2
กับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทาง
ปฏิ บั ติ อย่ า งไรก็ ต ามในความเป็ น จริ ง แล้ ว ขึ้ น อยู่ กั บ ความจำเป็ น และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นแต่ ล ะโครงการ
เพราะฉะนั้น จะเห็น ได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สู งหรือมีความซั บซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราวเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตาม
ประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลาเพียงจำนวนหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษา
ติดตามเพื่อ จะเลื อกใช้วิธีติดตามที่ก่ อให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพในการใช้ต้ นทุ น สู งสุ ดในส่ ว นของ “การประเมิน ผล”
นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือ การยุติก ารดำเนิน การ ซึ่งขึ้น อยู่กับ วัตถุป ระสงค์ของการประเมิ น การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน
หรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดู ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ
ของหน่ วยงานหรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่ งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็ น
งบประมาณรายจ่ ายได้ รั บ การตรวจติ ด ตามโดยคณะกรรมการที่ ถู ก จั ด ตั้ งขึ้ น ก็ ต าม หรื อ จากการติ ด ตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าสุดจึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระยะ 6 เดือน : รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29
ข้อ 13 และข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ คือ
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่ างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าสุด เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด จึงได้ดำเนินการติดตาม
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และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลตำบลท่ าสุ ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 6 เดื อ น
รอบเดื อ นเมษายน พ.ศ.2562 (ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2561 ถึ ง มี น าคม พ.ศ. 2562) ขึ้ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิ บัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้น ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ ที่มีส่ ว นได้เ สี ย ทุกฝ่ ายหรื อไม่ การติด ตามและประเมิน ผลนี้ ไม่ ใช่การตรวจสอบเพื่ อการจับผิ ด
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ ผลการทำงาน เพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลว
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึง่ ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย ,การประเมินปัจจัย
นำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ,การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบั ติ ,การประเมินผลิต
นโยบาย ,การประเมินผลลัพธ์นโยบาย และการประเมินผลกระทบนโยบาย สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้ บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย , ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ,แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาล หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกที่จ ะกระทำหรือไม่กระทำ หรือยกเลิกโครงการ ในกรณี ที่เห็ นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชน หรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ,
สมาชิกสภาท้องถิ่น ,ประชาชนในพื้นที่ , องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม , องค์กรเอกชน ,หน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง
2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม ,
การจ่ายขาดเงินสะสม, งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่ ว ยงานคลั ง รวบรวมรายงานการเงิ น และสถิ ติ ต่ า งๆ ของทุ ก หน่ ว ยงานเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการคำนวณขอตั้ ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
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1) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน ตามกฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ ความสำคัญ กับโครงการอันเป็ นภารกิจหลักตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพั ฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ
และกำหนดทิศทางการพั ฒ นาได้อย่างเป็ นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน ให้ เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒ นาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ตั้ ง รั บ ให้ มั่ น เพื่ อ รอโอกาสและสุ ด ท้ า ย เมื่ อ มี โ อกาสก็ จ ะต้ อ งใช้ พั น ธมิ ต รให้ เกิ ด ประโยชน์
เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เพือ่ ระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
เพื่อการพัฒนาแผนงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 1
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจั ดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ.2561 ข้อ 28 ดังนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ 2
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นา ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1)
ขั้นตอนที่ 3
คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ดำเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3)
ขั้นตอนที่ 4
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อให้ ผู้ บริห ารท้ องถิ่ นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น ดังกล่ าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น โดยอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (3)
ขั้นตอนที่ 5
ผู้บ ริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจั ดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5)
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ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลท่ าสุ ด ได้ก ำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าสุด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังนี้
➢ หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน ที่ 29 มกราคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวั น ที่ 10 ตุ ล าคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทำแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังกล่ าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1 กรอบเวลา ความสอดคล้อง ความพอเพียง ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผลลัพธ์และผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) กรอบเวลา
การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วง
เวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(2) ความสอดคล้อง
มีความสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(3) ความพอเพียง
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณ ของ
ท้องถิ่น
(4) ความก้าวหน้า
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะ มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง
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2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อ ยโอกาสได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับ ความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพ ย์สิ น ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนั น
อบายมุข การทะเลาะวิวาท
4) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอในการดำรงชีวิต
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะ
ในชุมชนลดลง และถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิล ปะ วัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุ รัก ษ์ สู่ ค นรุ่น ต่ อไป ประชาชน เกิ ดความตระหนั ก และเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการอนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู และสื บสาน
ภูมิปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นไทย
(5) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมิน โครงการที่ดำเนิน การ ว่าสามารถดำเนิ นการได้บ รรลุ วัตถุประสงค์ ห รือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่
(6) ประสิทธิผล
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(7) ผลลัพธ์และผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง การพั ฒ นา
ท้องถิ่น
(8) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ
เป็ นการประเมิน ถึงผลกระทบต่อชุมชน และสั งคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ
ประเมินผลกระบวนการ การดำเนินงานโครงการ กระบวนการมีความเหมาะสม ถูกต้อง
5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดำเนินการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตำบล และอำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้น มีหมู่บ้าน
ที่ บ างส่ ว น และหรื อ ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้ า งเคี ย ง ซึ่ ง มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
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(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูล จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมู ลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ซึ่งการติดตาม และประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง
เช่น การวิเคราะห์ ห่ ว งโซ่แ ห่ งคุณ ค่าภายในท้ องถิ่น การวิเคราะห์ ปั จจัยภายในตามสายงาน เป็ น การวิเคราะห์
ตรวจสอบ ติดตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าสุด
➢ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2564) รวมทั้งที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม
5.4 ดำเนิน การตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่
5.5 สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
5.7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ
2 ประการ ดังนี้
6.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ 4 ประการ ดังนี้
(1) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น)
(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
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สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายหกเดือนได้ ดังนี้
3.1) ระยะเวลา 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
(2) เดือน เมษายน 2562 - กันยายน 2562
(4) เครื่องมือ
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมิน ผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพั ฒ นาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผ ลต่อการพัฒ นาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่ าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูล เชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เช่น แบบวัด
คุณภาพแผน แบบติดตามและประเมิน ผลโครงการสำหรับ แผนพัฒ นาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการ
หาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(5) กรรมวิธี
เป็ นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการได้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเที ยบ การค้น หาผลกระทบของการดำเนินโครงการ นำมาวิเคราะห์ ปัญ หา สรุปผล
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(2) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการดำเนินโครงการ

11

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิท ธิภาพ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล ดังนี้
การติ ด ตามและประเมิ น ผล เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ต ามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม จนถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561
รายละเอียดดังนี้
แนวทางการพิ จ ารณาการติ ดตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร์เพื่ อความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 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
(10) ผลผลิต / โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
2) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้ เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ ยนแปลงจะก่อให้ เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบั ติ
เป็นต้น
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4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น เกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูล ทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจาก
สาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนา
แผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผลของ
การนำนโยบายไปปฏิ บั ติบ รรลุ วัตถุป ระสงค์เพี ยงใด มีปั ญ หาอุป สรรคที่ จะต้อ งปรับ ปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ
8) การประเมิ น จะชี้ ให้ เห็ น ว่ าแนวความคิ ด ริเริ่ ม ใหม่ ในการแก้ ไขปั ญ หาของท้ อ งถิ่ น ประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัด ว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดี สมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปั ญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปั ญหาของ
สังคม ควรจะยุ ติโครงการเสี ย เพื่อลดความสู ญ เสียให้ น้อยลง หรือในกรณี ที่มีโครงการที่ มีลั กษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกเสีย
9. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด ประกอบด้วย
1) นายบุญมา ต๊ะคำปัน
2) นางสาวเพลินจิตต์ ศรีบุรี
3) นายตั๋น สุวรรณภา
4) นายบุญชม ชาวลี้แสน
5) นายบุญศรี ยาวิชัย
6) นายสุรพงษ์ อินทจักร
7) นายสุกิจ พินิจ
8) นางนงค์นุช ดอนชัย
9) นายอัฐพงศ์ คำยัน
10) นายแก้ว อารีย์
11) นางสาวฐิตารีย์ ยาโน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 /ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 / ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 / ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ผอ.ร.ร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด / ผู้แทนภาคราชการ
ผอ.ร.ร.บ้านถ้ำผาตอง / ผู้แทนภาคราชการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด
เทศบาลตำบลท่าสุด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวัง
ที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ ของท้ องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ท่าสุดเป็นเมืองเจริญ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเกษตรพอเพียงและยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ประชากรอยู่ดีมีสุข”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด
1. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐานทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล และมีการจัดผังเมืองของท้องถิ่น
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการพัฒนาการศึกษา
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
5. ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนา ปรับปรุง การบริการประชาชน การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ทงั่ ถึงและได้มาตรฐาน
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ พัฒนากระบวนการความรู้ การบริหารจัดการ
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
3. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบบูรณาการ
4. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานสังคมให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดี ธรรมชาติสมบูรณ์
6. ส่งเสริม พัฒนาด้านการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการจัดผังเมืองของท้องถิ่น
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและการปศุสัตว์
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มองค์กรในท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ ให้มีคุณภาพและตามมาตรฐาน
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม การเรียนรู้คู่วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการ
นันทนาการ
3.3 พัฒนาสื่อการเรียน การสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง ศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ สตรี เด็กและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มองค์กร
4.4 ส่งเสริม พัฒนาเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนงานจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.6 ส่งเสริม สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
4.7 ส่งเสริม สนับ สนุน การกีฬาและนันทนาการของชุมชน การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู บำรุงรักษา ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีเครือข่าย กลุ่มองค์กร และชุมชน ใน
การพัฒนาท้องถิน่ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องถิ่น
6.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและ
รองรับการบริการประชาชน
6.3 พัฒนาและปรับปรุงการบริการ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติงาน และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานและรองรับการบริการประชาชน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสุด
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสุด ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลท่าสุด โดยมีสาระสำคัญที่จะยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้
นโยบายการพัฒนา
1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
1.1 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การศึก ษาแก่ เ ด็ก เยาวชน ประชาชนทั้ งในและนอกระบบและประสานกั บ
หน่วยงานทางการศึกษาในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้โดดเด่น
1.4 ส่งเสริมและสนั บ สนุ น กิจ กรรมลานกีฬาชุมชนและการจัดการแข่ งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในระดับ
หมู่บ้านและระดับตำบล
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์กีฬาหมู่บ้านและตำบล
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษและสถานที่จำหน่าย
3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยในการสัญจร
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีไฟฟ้าสาธารณะ แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย อย่างทั่วถึง
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และด้านเกษตรกรรม
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินการสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
4. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน รถบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การสงเคราะห์สวัสดิการแก่เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และการบริการ
ด้านสุขภาพให้กับประชาชน

12
4.3 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กิจ กรรมของกลุ่ ม องค์ก รต่ าง ๆ เช่น กลุ่ มพั ฒ นาสตรี กลุ่ ม อสม. ผู้ สู งอายุ
อปพร. สายตรวจอาสา และเยาวชน ฯลฯ
4.4 พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน มาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งป้ายจราจร ไฟสัญญาณจราจร และป้ายเตือนต่างๆ บริเวณทางแยก
และจุดสำคัญต่างๆ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี สามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง
5. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ขยะให้ทั่วถึง และบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การบริหารจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพ
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่น การ
ประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ โดยดําเนินการในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
6. นโยบายด้านการเมืองและบริการ
6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบการบริหารงาน โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดแผนงานการพัฒนา
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความรู้ มีทักษะ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการกับประชาชน
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
เทศบาลตำบลท่าสุ ด ได้ก ำหนดเครื่องมื อ อุป กรณ์ สิ่ งที่ ใช้ เป็น สื่ อสำหรับการติดตามและประเมิน ผล เพื่ อใช้
ใน การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมี ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริม าณ และข้ อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพ มี ค วามจำเป็ น และสำคัญ ในการนำมาหาค่ าและผลของประโยชน์ ที่ ได้ รับ จาก
แผนพัฒนา
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน
เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ระยะ 6
เดือน รอบเดือน เมษายน 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง มีนาคม 2562) คือการประเมินผล
ในเชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แ นวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นแบบที่กำหนด
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ดำเนินการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่ ว นหนึ่ งของการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา โดยดำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
การพิ จ ารณาติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (ประเมิ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
รวม

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
8.44
8.33
8.44
8.22

(5)
(5)
(5)

3.89
4.44
4.11

(5)
(5)
(5)
(5)
100

4.44
4.44
4.22
4.56
85.31

4.56
4.11
4.44
4.11
4.56
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสุด มีข้อคิดเห็นในการประชุมฯ เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2562 ดังนี้
- ให้เร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้ดำเนินโครงการได้ทันตามห้วงระยะเวลาที่
กำหนด
- โครงการด้านการศึกษา ควรมีโครงการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่มาบรรจุไว้ในแผนฯ ด้วย

