ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
องค์ประกอบ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี โดยนาเสนอ ดังนี้
๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานขึ้นช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องประกอบด้วย
๑. สมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นจานวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจานวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริการที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการ และอีกหนึ่งคนทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
2. การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และผลของการดาเนิน โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓. การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี

4. การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามจะทาให้ทราบได้ว่ามีการปฏิบัติตามแผนสามปีถึงระยะใด โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือสาคัญ ในการติดตามผลการดาเนินงาน โดยจะจัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีแล้ว การประเมินผลที่องค์การบริหารส่วนตาบลปง ได้นามาใช้ในการประเมินผลแผนสามปีและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การประเมินโครงการเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ๘ เกณฑ์ คือ
๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกิจกรรมเป้าหมายที่กาหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ
คือ 1. ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา
2. จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ
3. ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา
4. ระยะเวลาที่ใช้ไป
๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดาเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ไปในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการคือ
๑. สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย
๒. ผลิตภาพต่อกาลังคน
๓. ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา
๔. การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
๓. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์
จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด
๔ ประการ คือ
๑. ระดับการบรรลุเป้าหมาย
๒. ระดับการมีส่วนร่วม
๓. ระดับความพึงพอใจ
๔. ความเสี่ยงของโครงการ
๔. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการคือ
๑. คุณภาพชีวิต
๒. ทัศนคติและความเข้าใจ
๓. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรือสามารถแก้ปัญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง
ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่
แท้จริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ ๓ ประการคือ
๑. ประเด็นปัญหาหลัก
๒. มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
๓. ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
๖. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่า
จะสามารถดาเนินการต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในเลี้ยงตัวเองได้
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรม ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
สาคัญ ๓ ประการ คือ
๑. ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ
๒. สมรรถนะด้านสถาบัน
๓. ความเป็นไปได้ในการขยายผล
๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
๑. ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ
๒. ความเป็นธรรมระหว่างเพศ
๓. ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต
๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดาเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดสาคัญ ๓ ประการ
คือ
๑. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๒. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
๓. ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อจะวัดความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการ
แต่ละโครงการต่อไป

5. การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ในภาพรวม ปีละ ๑ ครั้ง ได้กาหนดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และจะประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลให้ประชาชนทั่วไปทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน

