ส่ วนที่ ๑
บทนํา
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับ ที่ ๑๓ พ.ศ.
๒๕๕๒พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะมี อํ า นาจหน้ า ที่ เ พิ่ม มากขึ้ น แต่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
เพื่อให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕
ประการคือ
๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒) ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
๓) ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน
๕) ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผล
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบ
ติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน
การติดตามและการประเมิน ผลถือได้ว่าเป็นเครื่อง มือที่จําเป็น ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญ
อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของ

โครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ดํ า เนิ น งานเสี ย เวลาในการตรวจสอบความขั ด แย้ ง ในการปฏิ บั ติง านภายในหน่ว ยงานหรื อ ระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติด
ตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
และการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ขอหน่วยงานระดับสูง
กว่าเป็นผู้ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ
อย่ า งไรก็ ต ามในความเป็ น จริ ง แล้ ว ขึ้ น อยู่ กั บ ความจํ า เป็ น และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นแต่ ล ะโครงการ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความ
ซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว
โดยมีหน้าที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (fulltime) เพี ย งจํ า นวนหนึ่ ง ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการทํ า การศึ ก ษาติ ด ตามเพื่ อ จะเลื อ กใช้ วิ ธี ติ ด ตามที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสา
หรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่ง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน
หรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่
สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปใน
ทิศทางใด จะดําเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดําเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตาม
โดยคณะกรรมการที่ถู กจั ดตั้ งขึ้ น ก็ ต ามหรื อ จากการติด ตามการประเมิ น ผลโดยหน่ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่ บอกถึง การบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไปด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี

๒

จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลเมืองรามันห์ จึงต้องการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๑(ระหว่ า งเดื อ นเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึ ง ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบี ย บระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดําเนินการ
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บดั ง กล่ า วและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาเทศบาล สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ประชาชนได้ และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมือง
รามั น ห์ จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลเมื อ งรามั น ห์ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ตุลาม
คม พ.ศ. ๒๕๖๑) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศา
สตร์ และแนวทางที่ ถู ก กํ า หนดไว้ ใ นรู ป แบบของแผนนั้ น ดํ า เนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ริ ง หรื อ ไม่
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผล
นี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้น
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบาย
สาธารณะที่กําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ การประชาคมท้องถิ่นได้
ดําเนินการตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้ หรือไม่ ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและ
สภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จหรือล้มเหลวของ
๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่ง ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments
or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ (input)การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy
outputs) การประเมิ น ผลลั พ ธ์ น โยบาย (policy outcomes) และการประเมิ น ผลกระทบนโยบาย
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้
ผู้บริหารท้องถิ่นนําไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่ จะ
กระทําหรือไม่กระทาหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน
ไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมิน ผลนี้มี ทั้งในรูป ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
สมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สําคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง
๒. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี และการนํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปสู่ ก ารจั ด ทางบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณ
รายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่า
ดําเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ
และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงิน และสถิติต่าง ๆ ของ
ทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้ อ ๔ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น อาจตั้ง งบประมาณให้ เ งิ นอุด หนุ น หน่ว ยงานที่ข อรั บเงิน
อุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน
ตามกฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
๔

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ให้ นํ า โครงการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ของหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วบรรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และตั้ ง
งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้หรือไม่ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่
ทาให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ
อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการดําเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการ
และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาส
ก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและ
ประเมิ น ผลซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด กระบวนการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งเข้ ม แข็ ง และมี ค วามยั่ ง ยื น เป็ น ไปตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม
๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๕

๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
๔. ขันตอนการติ
้
ดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘
ดังนี้
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนทํ า หน้ า ที่ ป ระธานคณะกรรมการและ
กรรมการอี ก หนึ่ ง คนทํา หน้า ที่ เ ลขานุก ารของคณะกรรมการกรรมการตามข้ อ ๒๘ ให้ มี ว าระอยู่ ใน
ตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมน
ผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)
๖

ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)

๗

ผังขัน้ ตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและ

๓.รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.กําหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

๕.ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๘

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ได้กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลรตําบลเมืองรามันห์ โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล ดังนี้
๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง(adequacy)
ความก้ า วหน้ า (progress) ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) ผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลผลิ ต (outcome and output) การประเมิ น ผลกระทบการประเมิ น ผลกระบวนการ(process
evaluation) มีรายละเอียดดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance)
มี ความสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอํ าเภอ
แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน
๙

(๓) ความพอเพียง (adequacy)
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress)
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีถนนในการสัญจรไปมาได้ สะดวก ปลอดภัยประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก ครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มี
แหล่งน้าในการเกษตรพอเพียง
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กได้รับการศึกษาขั้นขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่
ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติดปลอดการพนัน
อบายมุข การทะเลาะวิวาท
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดารงชีวิต
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทาลาย สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ
ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ําเสียลดลง การระบายน้ําดีขึ้น
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม
อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ ถึง คุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิต
สานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)
ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มี
ผลกระทบเกิดขึ้น หรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดําเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูก ใช้ ไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
๑๐

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อ ม สิ่งแวดล้อ ม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิ ด ขึ้ น อย่ า งไร สาเหตุ จ ากอะไร ประเมิ น ผลกระบวนการการดํ า เนิ น งานโครงการ
กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่
๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน
ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาล
นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน กับสภาพแวดล้อมภายใต้ สังคมที่เป็นทั้ง ระบบเปิด มากกว่า ระบบปิด ในปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้ เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกัน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกาหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สามารถทําได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ ห่วงโซ่ แห่ ง คุณค่า ภายในท้องถิ่น (value-chain
analysis) การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็ น การ
วิเคราะห์ ตราวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๑๑

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมทั้ ง ที่
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
๕.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่
๕.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา
๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
๕.๗ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
ต้ อ งกํ า หนดวิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น กํ า หนดห้ ว งเวลาในการติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยมี
องค์ประกอบที่สําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้ แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders) ใน
ท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้ อ งดํ า เนิ น การติ ด ตามรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้จ ากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
๑๒

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสา
หรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ
บันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดาเนิน
การ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดําเนิน
โครงการทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กร
สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
แผนการดําเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน
เอกสารการดําเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
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๗. เครื่ องมือที่ใช้ ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ ใช้ในการดําเนินการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลตามที่ ก ล่ า วไปแล้ ว ในระเบี ย บวิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล คณะกรรมการได้
พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ดังนี้
๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติ งาน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้
มี การประเมิ นความพึง พอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ ทราบถึงผลเชิง คุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมือง
รามันห์ในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล
ตําบลเมืองรามันห์ (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ)
๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กํ า หนดให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การติ ด ตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน กําหนดแบบและ
วิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดง
ความคิดเห็น

๑๔

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑) ทําให้รู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒) เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขอย่างชัดเจน ทั้ง วัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทกให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อ
การนําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้ อ ยแค่ ไ หน การเปลี่ ย นแปลงจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอะไรบ้ า ง อาทิ เช่ น การเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนํา
โครงการไปปฏิบัติเป้นต้น
๔) ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การนาไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทํ า ให้ ท ราบว่ า แผนงานที่ นํ า ไปปฏิ บั ติ มี จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ่ อ น
(weaknesses)อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จ ะต้อ งปรับปรุ ง แก้ไ ข
โครงการหรือไม่(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ
เพื่อให้การนําโครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อ
ทาการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อ
ทําการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง
และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๑๕

๙) การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการ
ทีมีลักษณะแข่ง ขันกันการประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้
ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห์
๑.นายสะตอพา
วาแมดีซา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายสะมะแอ
บูรอเดีย สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นางสาวสีตียาเร๊าะ ดือราแม สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายสมัน
มะตุริมย์ สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นางอัญชนา
ยูซารี ผู้แทนประชาคม
๖. นายตอเละ
โตะมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. สาธารณสุขอําเภอรามัน
๘. ปศุสัตว์อําเภอรามัน
๙. ปลัดเทศบาลตําบลเมืองรามันห์
๑๐. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลเมืองรามันห์
๑๑. นางอามีเนาะ ยูซารี
ผู้แทนประชาคม

๑๖

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
“ศูนย์การเรียนรู้เด่น คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ สู่สังคมสันติสุข”
พันธกิจ
๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๒ ปรับปรุงพัฒนากายภาพของเมืองให้สวยงาม สะอาดและน่ามอง
๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นชุมชน
ที่เข้มแข็งโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย
๔ ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน สมาชิก และบุคลากรเทศบาล
ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานให้ทันสมัย
และร่วมกันกําหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
๕ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รจั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะ การบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศาสนา และวัฒนธรรมตลอดจนรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๒. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับรากหญ้า
๔. การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพทําให้เกิดประสิทธิผล
๕. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล

๑๗

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการสังคม และการส่งเสริม
การกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๑. การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
๒. การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
๓. การส่งเสริมการสาธารณสุข
๔. การส่งเสริมสวัสดิการสังคม
๕. การส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาในด้า นนี ้ มุ ่ง เน้น การจัด ระบบคมนาคม การจัด
สาธารณูป โภค สาธารณูปการ การวางผังเมืองตลอดจนการวางผังเมือง การควบคุมการก่อสร้าง
เพื่อให้เทศบาลตําบลเมืองรามันห์ เป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณะครอบคลุม
พื้นที่ โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๑. การคมนาคม
๒. การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๓. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
๔. การจัดบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารภายในของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย การ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมี
แนวทางการพัฒนาดังนี้
๑. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
๔. ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

๒.๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านนี้ เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุก
ระดับ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติและมีความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางในการ
พัฒนาดังนี้
๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑๘

ส่วนที่ ๓
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ ได้กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญใน
การนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน
แบบติดตามและประเมิ นผลโครงการสาหรั บแผนพัฒนาเพื่อ ความสอดคล้อ งของยุท ธศาสตร์ และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ
และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่ า งเดื อ น เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึ ง ตุ ล าคม ๒๕๖๑) คื อ การ
ประเมิ น ผลในเชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แ บบการติ ด ตามและประเมิ ล ผลแบบตั ว บ่ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็น เครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ ประเมิน ผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ
ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนา
กิจ กรรม โครงการตลอดจนกลยุท ธ์ /แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิ บัติง านจะเป็น การรวบรวมข้ อ มู ล
เกี่ยวกับปัจจัยน้าเข้า (Input)กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact)
อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทางาน
ต่ อ ไปเงื่ อ นไขสํ า คั ญ ของตั ว แบบบ่ ง ชี้ ก ารปฏิ บั ติ ก็ คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (key
stakeholders) ในการกําหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในบางแผนงานอาจ
มี ก ารกํ า หนดระบบเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า (early warning system) เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ ผิ ด พลาดจากการ
ดําเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth
evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็น

๑๙

๒. ความสําคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทาให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามาน้อยเพียงใด สําเร็จ
หรือไม่สําเร็จ เพราะเหตุใด ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่
๒.๒ สามารถคาดการณล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแล
กิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม่ว่าเหตุการณจะสิ้นสุด
แล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้
การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒.๓ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช้เป็นเกณฑ์
พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตางๆ โดยคาดหวัง
ว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นใหข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กําหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดําเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

๒๐

ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ การกําหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓) ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)
(๒) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๕ คะแนน)
(๓) การนําแผนไปปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดําเนินโครงการ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕
คะแนน)
๔.๒ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้
คะแนน ๒๕
คะแนนขึ้นไป = ดีมาก
คะแนน ๒๐ - ๒๕ คะแนน
= พอใช้
ต่ํากว่า ๒๕ =
ต้องปรับปรุง

๒๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชีวัด : มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)
มีการดําเนินการ ๘ – ๙ ขั้นตอน
มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน
  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

ลําดับที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ได้ ๕ คะแนน
ได้ ๔ คะแนน
ได้ ๓ คะแนน
ไม่ได้คะแนน

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้…๔…
มีการดําเนินการ
การดําเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย)
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้ นที่ เพื่อนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามา
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการได้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล

ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น

มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ

มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์

มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศให้ประชาชนทราบ


มีการดําเนินการครบ ๘ ขั้นตอน

๒๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
   ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินคุณภาพของแผน
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

คะแนนประเมิน
๙๑

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้…๔…
คะแนนที่ได้
๔

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
ของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์
ที่
๑
๒
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗

ประเด็นการพิจารณา
ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาล
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

๒๓

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

๑๐
๒๕
๖๕
๕
๕
๑๐
๕
๑๕
๑๐
๑๕
๑๐๐

๑๐
๒๒
๕๙
๕
๕
๑๐
๕
๑๕
๑๐
๙
๙๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ :
เกณฑ์ตัวชี้วัด :

 



ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน(๑๐ขั้นตอน)
ได้ ๕ คะแนน
มีการดําเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน
ได้ ๔ คะแนน
มีการดําเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน
ได้ ๓ คะแนน
มีการดําเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ลําดับที่

การดําเนินการ

๑

กํ าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสื อ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน
มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
มีการทบทวนแผนพัฒนา
มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
มี ก ารดํ า เนิ น การประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ น ในการจั ด ทํ า ร่ า ง
แผนพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๕๙
มีการดําเนินการครบ ๑๐ ขัน้ ตอน

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒๔

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้…๕…
มีการดําเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )













ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน
ได้ ๕ คะแนน
   ประเด็นการพิจารณา ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณา ๘๐ – ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
 ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน
ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนา
การติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
โครงการสํ า หรั บ แผนพั ฒ นาเพื่ อ
ความสอดคล้ อ งของยุ ท ธศาสตร์
และโครงการ

คะแนนประเมิน
๙๑

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้……๔.....
คะแนนที่ได้
๔

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑
๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔

ประเด็นการพิจารณา
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการพัฒนาประกอบด้วย
ความชัดเจนของชื่อโครงการ
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาสี่ปี
งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปีทุกโครงการ
มีการกําหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัด(KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ ยท. ๐๔
รวม

๒๕

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๕
๕
๓
๕
๓
๔
๕
๓
๕
๕
๔
๕
๕
๓
๑๐๐

๙
๙
๙
๙
๕๐
๔
๕
๓
๕
๓
๔
๔
๓
๔
๕
๓
๔
๕
๓
๙๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ :
เกณฑ์การประเมิน

  
  
  

การดําเนินโครงการ
: การดําเนินโครงการ
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
ได้ ๕ คะแนน 
ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐
ได้ ๔ คะแนน
ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๓๐
ได้ ๓ คะแนน
ดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐
ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดําเนินโครงการ
การดําเนินการ
จํานวนโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๑๖๖
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๙๕
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑
๙๕
การดําเนินงานจริง ประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑
๒๙

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๕๗.๒๒
๕๗.๒๒
๑๗.๔๕

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้…๐…
คะแนนที่ได้

๐

หมายเหตุ : คํานวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๒๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๖
เกณฑ์การประเมิน

  
  
  

: ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
: ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ไม่มีผลกระทบ
ได้ ๕ คะแนน  
มีผลกระทบ ๑ โครงการ
ได้ ๔ คะแนน

มีผลกระทบ ๒-๓ โครงการ
ได้ ๓ คะแนน

มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
โครงการดําเนินการ
จํานวนโครงการ
โครงการที่ดําเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลกระทบ

คะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้…๕…
คะแนนที่ได้
๕

๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ตัวบ่งชี้
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การดําเนินโครงการ
ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ
คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่ได้

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓๐

๔
๔
๕
๔
๐
๕

๒๒

ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ ๒๒ คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ พอใช้ โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การดําเนินโครงการ ได้ ๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕
โดยมีจํานวนโครงการที่ได้ดําเนินงานในปี ๒๕๖๑ เพียง ๒๙ โครงการ จากจํานวนแผนทั้งสิ้น ๑๖๖
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่านี้

๒๗

ส่วนที่ ๔
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑-๓/๑
(แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาของเทศบาล คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ ได้กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป็นและสําคัญใน
การนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน
แบบติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการสาหรั บ แผนพั ฒ นาเพื่ อ ความสอดคล้ อ งของยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานแบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ
และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบเดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่ า งเดื อ น เมษายนพ.ศ. ๒๕๖๑ ถึ ง ตุ ล าคม ๒๕๖๑) คื อ การ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริ มาณตามแบบ ๑-๓/๑
(แบบอื่น ๆ : ตามคูม่ ือกรมการปกครองส่วนท้ องถิ่น)

๒๘

แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลเมืองรามันห์
มี
การดําเนินงาน

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

ไม่มี
การดําเนินงาน





















สรุป จารผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๘ ข้อมีการจัดทําและดําเนินงานตามแผนงาน
ครบถ้วนกระบวนการ

๒๙

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ (รายไตรมาส) และทุก ๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. เทศบาลตําบลเมืองรามันห์ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒. รายงานผลการดําเนินงาน รอบที่ ๒
 ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)




ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)
ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม –กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๓.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ปีที่ ๑ ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์

ปีที่ ๒ ๒๕๖๒

ปีที่ ๓ ๒๕๖๓

ปีที่ ๔ ๒๕๖๔

รวม

จํานวน

งบ

จํานวน

งบ

จํานวน

งบ

จํานวน

งบ

จํานวน

งบ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

๑ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก าร
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
คุณภาพชีวิต

๗๑

๑๑,๕๙๒,๔๖๐

๗๕

๑๑,๗๔๒,๔๖๐

๗๔

๑๑,๖๗๒,๔๖๐

๗๔

๑๑,๖๗๒,๔๖๐

๒๙๔

๔๖,๖๗๙,๘๔๐

๒ . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก าร
พั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
น่าอยู่

๕๐

๕๒,๗๔๗,๐๐๐

๔๘

๕๓,๗๗๕,๐๐๐

๔๕

๕๐,๔๐๐,๐๐๐

๔๖

๕๑,๒๗๕,๐๐๐

๑๘๙

๒๐๘,๑๙๗,๐๐๐

๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร
องค์ ก ร ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๓๕

๔,๕๘๕,๐๐๐

๓๕

๔,๕๘๕,๐๐๐

๓๓

๔,๔๘๕,๐๐๐

๓๓

๔,๔๘,๕๐๐๐

๑๓๖

๑๘,๑๔๐,๐๐๐

๔ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๑๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

รวม

๑๖๖

๗๐,๐๗๔,๔๖๐

๑๖๘

๗๑,๒๕๒,๔๖๐

๑๖๒

๖๗,๗๐๗,๔๖๐

๑๖๓

๖๘,๕๘๒,๔๖๐

๓๐

๔๐

๖๕๙

๔,๖๐๐,๐๐๐

๒๗๗,๖๑๘,๘๔๐

๔.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
จํานวนโครงการ
ที่เสร็จ

ยุทธศาสตร์

จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการที่อยู่
ในระหว่างดําเนินการ

จํานวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด
ร้อยละ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

๑๖

๙.๖๓

๑

๐.๖๐

๕๔

๓๒.๕๓

-

-

-

-

๗๑

๔๒.๗๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

๕

๓.๐๑

๑

๐.๖๐

๔๔

๒๖.๕๐

-

-

-

-

๕๐

๓๐.๑๒

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารองค์กร
ศาสนาและวัฒนธรรม

๕

๓.๐๑

๑

๐.๖๐

๒๙

๑๗.๔๖

-

-

-

-

๓๕

๒๑.๐๘

๔ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๓

๑.๘๐

-

-

๗

๒.๔๐

-

-

-

-

๑๐

๖.๐๒

รวม

๒๙

๑๗.๔๕

๓

๑.๘๐

๑๓๔

๘๐.๗๒

-

-

-

-

๑๖๖

๑๐๐.๐๐

สรุป
โครงการที่ได้ดําเนินการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๑
คิดเป็นร้อยละ

๒๙ โครงการ
๑๖๖ โครงการ
๑๗.๔๕

ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จากผลการดํ า เนิ น งานของเทศบาลในรอบสี่ ไ ตรมาสของปี ๒๕๖๑ มี โครงการที่
ดําเนินการแค่ ๒๙ โครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๑๗.๔๕ แต่ก็ยังได้เปอร์เซ็นต์ ไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์
ควรแจ้งผู้บริหารดําเนินการโครงการให้สอดคล้องกับแผนให้มากกว่านี้

๓๑

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. จํ า นวนงบประมาณไม่ เ พี ย งพอในการดํ า เนิ น งานด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เนื่ อ งจากบาง
โครงการต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการ
เป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจํานวนมากเกินไป ไม่สามารถดําเนินการได้ ทุ ก
โครงการ
ข้อเสนอแนะ
๑. นําโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตําบลเมืองรามันห์ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอกรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดําเนินการซักซ้อมและทําความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ ไ ม่
สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทําแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจําเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน
๕. ควรทีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว

๓๒

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คําชี้แจง: แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ ๓เดือน (รายไตรมาส) และทุก ๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลเมืองรามันห์
๑.๒ รายงายผลการดําเนินงานระยะ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน๒๕๖๑)
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร
ศาสนาและวัฒนธรรม
๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
๗๑

จํานวนโครงการ
บรรจุใน
เทศบัญญัติ
(นําไปปฏิบัติ)
๔๙

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผน
๖๙.๐๑

๕๐
๓๕

๑๕
๒๗

๓๐.๐๐
๗๗.๑๐

๑๐

๗

๗๐.๐๐

๑๖๖

๙๕

๕๗.๒๒

๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑.

โครงการอบรมและทัศนศึกษากลุ่มสตรีและผู้นําชุมชนในเขต
เทศบาล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มพุทธศาสนิกชน
โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
โครงการจ้างบุคคลภายนอกดูแลควบคุมป้องกันโรคในชุมชน
โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
โครงการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

๘๔๔,๐๐๐

๘๐๗,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓๒๒,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๓๒๑,๐๐๐

๓๒๑,๙๙๕
๓๐,๐๐๐
๖๓,๗๘๐
๑๓๐,๐๐๐
๑,๘๗๔,๕๐
๐
๕๑๕,๒๐๐
๒๐,๕๐๐
๓๙๕,๒๓๒
๑๙๘,๒๐๐
๑๔๑,๐๐๐
๑๑๔,๑๗๐

เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

๔,๒๙๓,๖๐๐
๑,๐๒๗,๒๐๐
๔๒,๐๐๐
๑,๑๒๐,๐๐๐
๔๓๗,๘๐๐
๑๔๑,๑๐๐
๖๕๐,๐๐๐

หมาย
เหตุ

เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

๙,๒๙๙,๗๐๐ ๔,๖๑๑,๕๗๗

การเบิกจ่ายรอบที่ ๒
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑.
๒
๓
๔.
๕.

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
โครงการโลกสดใสด้วยมือเยาวชน
โครงการสมทบยเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการจัดการสอนของสัญลักษณ์ของคนในชาติ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา (ทัวร์
นาเม้นท์
รวม

ตั้งไว้

๓๔

เบิกจ่าย

๒๐๐,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๘,๕๐๐

๑๒๙,๙๘๙
๓๖๙,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๘,๓๔๐

๗๖๘,๕๐๐

๖๘๗,๓๒๙

ที่มา
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
งบประมาณ
ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

โครงการจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

๒๓๔,๐๐๐

๙๗,๕๐๐

รวม

๒๓๔,๐๐๐

๙๗,๕๐๐

ที่มา

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

การเบิกจ่ายรอบที่ ๒
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

1

โครงการรื้อถอนอาคารระบบประปาและอาคารที่
จอดรถเทศตําบลเมืองรามันห์

131,000

131,000

เทศบัญญัติ

2.

โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลต์สายปรีชาวิถี

365,800

354,600

เทศบัญญัติ

3.

โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ สายหลัง
สถานีรถไฟ (บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา)

475,200

460,800

เทศบัญญัติ

๔.

โครงการจัดการขยะ

50,000

50,000

เทศบัญญัติ

1,022,000

996,400

รวม

๓๕

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
งบประมาณ
ที่
๑.

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

โครงการจัดทําวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์และป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๐๐๐

รวม

๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๐๐๐

ที่มา

หมายเหตุ

เทศบัญญัติ

การเบิกจ่ายรอบที่ ๒
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

๑.

โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

๕๐,๐๐๐

๔๙,๐๕๐

เทศบัญญัติ

๒.

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้บริหารเทศบาลพบ
เยี่ยมชุมชน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓.

พิธีละศิลอดเดือนรอมฏอน

๑๑๙,๐๐๐

๑๑๘,๙๖๐

เทศบัญญัติ

๔.

โครงการรําลึก ๑๑ มีนา วันพระเศวต

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๑๙๙,๐๐๐

๑๙๘,๐๑๐

รวม

๓๖

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
งบประมาณ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

เบิกจ่าย

ที่มา

๑.

โครงการจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน

๗๘,๐๐๐

๓๒,๕๐๐

เทศบัญญัติ

๒.

โครงการจัดกิจกรรมการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุถนนช่วงเทศกาลสําคัญ

๑๐,๐๐๐

๒,๘๐๐

เทศบัญญัติ

๘๘,๐๐๐

๓๕,๓๐๐

รวม

หมายเหตุ

การเบิกจ่ายรอบที่ 2
งบประมาณ
ที่
๑.

โครงการ/กิจกรรม

ตั้งไว้

โครงการอบรมฟื้นฟูการป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวม

๓๗

เบิกจ่าย

๒๐,๐๐๐

๑๙,๙๕๐

๒๐,๐๐๐

๑๙,๙๕๐

ที่มา
เทศบัญญัติ

หมายเหตุ

แบบที่ ๔
แบบสํารวจความพึงพอใจ
เทศบาลตําบลเมืองรามันห์ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้
ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจและดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๔๐
คน โดยแยกเป็นชุมชนละ ๒๐ ชุด และได้ดําเนินการสํารวจเป็นที่เรียบร้อย สรุปได้ดังนี้
๑. เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
๘๖
๕๔
๑๔๐

ร้อยละ
๖๑.๔๓
๓๘.๕๗
๑๐๐

อายุ
ต่ํากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๖๐
รวม

จํานวน
๑๔
๓๔
๓๔
๒๕
๑๙
๑๔
๑๔๐

ร้อยละ
๑๐.๐๐
๒๔.๒๙
๒๔.๒๙
๑๗.๘๖
๑๓.๕๗
๑๐.๐๐
๑๐๐

การศึกษา

จํานวน

ร้อยละ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ
รวม

๒๓
๓๒
๔๑
๒๗
๑๖
๑
๑๔๐

๑๖.๔๓
๒๒.๘๖
๒๙.๒๙
๑๙.๒๙
๑๑.๔๓
๐.๗๑
๑๐๐

๒. อายุ

๓. การศึกษา

๓๘

๔. อาชีพหลัก

อาชีพหลัก

จํานวน

ร้อยละ

รับราชการ
เอกชน
ค้าขาย
รับจ้าง
นักเรียน
เกษตรกร
อื่น ๆ
รวม

๑๕
๒๐
๒๒
๒๗
๒๕
๒๗
๔
140

๑๐.๗๑
๑๔.๒๙
๑๕.๗๑
๑๙.๒๙
๑๗.๘๖
๑๙.๒๙
๒.๘๖
100

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
๖.๔๓
๔.๒๙
๑๗.๑๔
๑๔.๒๙
๑๗.๘๖
๒๙.๒๙
๒๙.๒๙

พอใจ
๔๑.๔๓
๓๙.๒๙
๓๒.๑๔
๓๕.๐๐
๓๘.๕๗
๕๐.๗๑
๕๔.๒๙

พอใจน้อย
๕๒.๑๔
๕๖.๔๓
๕๐.๗๑
๕๐.๗๑
๔๓.๕๗
๒๐.๐๐
๑๖.๔๓

๓๑.๔๓
๒๓.๕๗
๑๙.๒๙

๔๘.๕๗
๕๔.๒๙
๔๓.๘๑

๒๐.๐๐
๒๒.๑๔
๓๖.๙๐

สรุป
ผลการดําเนินการสํารวจ ความพึงพอใจของประชาชนโดยสุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลเมืองรามันห์ จํานวน ๗ ชุมชน จํานวน ๑๔๐ คน ในภาพรวมโดยสํารวจจากแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น ๙ ประเด็น ภาพโดยรวมมีอยู่ด้วยกัน ๓ ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และพอใจน้อย
จากจํานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พอใจมาก
จากจํานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พอใจ
จากจํานวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม พอใจน้อย

๓๙

คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๙
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๗
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๐

๕. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๔๐
๗.๔๘
๗.๔๐
๗.๓๘
๗.๓๘
๗.๓๑
๗.๔๒
๗.๔๕
๗.๖๘
๗.๔๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

๔๐

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๑๐
๗.๐๔
๖.๙๕
๗.๐๑
๗.๖๘
๗.๑๓
๗.๑๐
๗.๒๖
๗.๔๖
๗.๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๓๐
๗.๔๑
๗.๔๑
๗.๔๙
๗.๒๘
๗.๓๒
๗.๔๑
๗.๖๐
๗.๕๙
๗.๔๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
๗.๑๐
๗.๐๗
๖.๙๔
๖.๘๖
๖.๘๔
๖.๘๕
๗.๐๓
๗.๐๑
๖.๗๘
๖.๙๔

จะเห็ น ได้ ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพชีวิ ต มี
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ ๑ รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
องค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

๔๑

สรุป ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก
บางโครงการต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ
๒. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนว
ทางการดําเนินงานของเทศบาลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลจะดําเนินการ
๓. ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากภั ย ธรรมชาติ ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น การบาง
โครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๔. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทํางาน ของ องค์กร
ทําให้การทํางานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ
๑. นําโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซ้อมทําความเข้าใจของกระบวนการทํางาน
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นําชุมชน



๔๒

