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บทที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 ไดบัญญัติ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ
การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่ อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่น แตง ตั้ง คณะกรรมการติ ดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นทีส่ ภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผบู ริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารทองถิ่นที่คัดเลือกจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิทผี่ ูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึง่ คน ทําหนาทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการ ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและสนองความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาให ประชาชนในทอ งถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปล ะหนึ่งครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ ชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่น จั ดทํ าร างขอ กํ าหนด
ขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให ห น ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ดํ าเนิ นการหรื อ ร ว มดํ า เนิ น การติด ตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว
กัน อยางนอ ยป ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือ นธันวาคมของทุก ป ทั้ง นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
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ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพือ่ ใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
วงจรของแผนมี 3 สวนประกอบคือ
1. การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดและตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินงานอะไร
ทีไหนอยางไร เมื่อใดและใครเปนผูดําเนินงานหรื อรับ ผิดชอบเริ่ มตั้งแตการเตรี ยมการ ไดแก การเขียน
โครงการ การแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล ขั้นตอนตอไป
ไดแกการจัดลําดับปญหา/ความตองการ และแนวทางการแกไขปญหา/ความตองการ การจัดทําวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 5 ป การจัดทํารายละเอียดกิจกรรมแผนงาน/โครงการ การจัดทําราง
แผนจนถึงขั้นสุดทายคือ การอนุมัติแผน ซึ่งผลที่ไดออกมาก (Output) เปนเอกสารแผนพัฒนาสามป
2.การปฏิบัติตามแผน (Implementation) เปนการนําแผนงาน/โครงการตามพัฒนา
สามปที่ไดจัดทําไว ไปพิจารณาดําเนินการโดยใหสอดคลองกับงบประมาณและวางแผนดําเนินงานในแตละ
แผนงานโครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ ผลที่ออกมา (output) จะถือวาเปนผลงานของการดําเนินงาน ซึ่งเปนไปตามเปาหมายหรือ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม จะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานนั้น ๆ ตอไป
3. การประเมินผล (Evaluation) เมื่อไดมีการลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการใด
ๆ และผลที่ไดจะตองมีการประเมินผลอีกครั้ง เพื่อที่จะไดทราบวาการดําเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคและ
เป าหมายที่ กํ าหนดไวหรื อ ไม เป นไปตามแผนดําเนินงานหรื อ ไม หากผลที่ ได (Output) เปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดวางไวตามแผนการดําเนินงาน แผนงานและโครงการผานก็เปนอันเสร็จสิ้น
สมบูร ณ แตถาหากแผนงานและโครงการใดเมื่อประเมินผลออกมาและไม เปนไปตามวัตถุป ระสงคและ
เปาหมาย คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ดําเนินการสรุปและรายงานใหผูรับผิดชอบโครงการ ไดรับทราบ
สาเหตุและแนวทางแกไข เพื่อเปนขอมูลในการปรุงปรับแผนในคราวตอไป
การกํ า หนดแนวทางและวิ ธี ก ารขั้ นตอนในการติด ตามและประเมิ นผลแผนงาน/
โครงการการติดตาม (Monitoring)
การติดตามเปนกระบวนการทําใหทราบไดวา หลังจากที่ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
ไดรับงบประมาณ เพื่อดําเนินโครงการตามอํานาจหนาที่และภารกิจของหนวยงาน หนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งาน โดยกํ า หนดห ว งเวลาและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น โครงการ
คณะทํ างานดานการติดตามขององคก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัดนครราชสี ม า ใชแผนการดําเนินงานเป น
เครื่ องมือ ในการติดตามการปฏิบั ติงานโครงการตาง ๆ โดยทํ าหนาที่ ตรวจสอบ หนวยงานที่ รับ ผิดชอบ
โครงการดําเนินการตามแผนดําเนินงานหรือไมอยางไร หากไมสามารถดําเนินการไดตามแผนดําเนินงาน มี
เหตุผลความจําเปนอยางไร เพื่อจักไดดําเนินการปรับปรุงแผนดําเนินงาน ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการตอไป
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การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนงาน/โครงการ เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน วามีการใชทรัพยากร/
ปจจัยตาง ๆ อยางไร มีการดําเนินงานเปนไปตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ และตามเวลาที่กําหนด
หรือไม ตลอดจนมีผลงานเปนไปตามแผน วัตถุประสงคและเปาหมายหรือไม การประเมินผลระหวางการ
ดําเนินงานเปนการประเมินถึงผลผลิต การประเมินผลภายหลักการดําเนินงาน เปนการประเมินผลลัพธ
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ ประกอบดวย 8 เกณฑ 24 ตัวชี้วัด ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. เกณฑความกาวหนา
- ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา
- จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ
- ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา
- ระยะเวลาที่ใชไป
2. เกณฑประสิทธิภาพ
- สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย
- ผลิตภาพตอกําลังคน
- ผลิตภาพตอหนวยเวลา
- การประหยัดทรัพยากรการจัดการ
3. เกณฑประสิทธิผล
- ระดับการบรรลุเปาหมาย
- ระดับการมีสวนรวม
- ระดับความพึงพอใจ
- ความเสี่ยงของโครงการ
4. เกณฑผลกระทบ
- คุณภาพชีวิต
- ทัศนคติและความเขาใจ
- การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
เกณฑมาตรฐาน
5. เกณฑความสอดคลอง
6. เกณฑความยั่งยืน
7. เกณฑความเปนธรรม
8. เกณฑความเสียหายของโครงการ

ตัวชี้วัด
- ประเด็นปญหาหลัก
- มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา
- ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย
- ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ
- สมรรถนะดานสถาบัน
- ความเปนไปไดในการขยายผล
- ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ
- ความเปนธรรมระหวางเพศ
- ความเปนธรรมระหวางชุมชน
- ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
- ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
- ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม
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เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตน สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิ ติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม เกณฑและตัวชี้วัด
จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการในลักษณะที่เปนพลวัตรในทุกกระบวนการโครงการ
เพื่อวัดถึงความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตาง ๆ และสงผลไปถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประเมินโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา สวน
ใหญ ใ ชเ กณฑ ป ระเมิ น โครงการเกณฑ ป ระสิ ท ธิผ ล ตั วชี้วั ดระดั บ ความพึ ง พอใจ โดยเก็ บ ขอ มู ล จาก
แบบสอบถาม จากผูเขารวมโครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

