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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
1. ความเป็นมาและความสาคัญของการประเมิน
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช 2552 และพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ได้มีการกาหนดบทบาทและอานาจหน้ าที่ของเทศบาลอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมภารกิจในการบริหาร
จัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่
อย่างไรก็ดีแม้ว่าองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรวมถึงเทศบาลจะมีอานาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น
แต่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ ร วมถึ ง เทศบาลเองยั ง คงมี ท รั พ ยากรจ ากั ด ทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล
งบประมาณและวั ส ดุอุ ป กรณ์ ดั งนั้ น เพื่ อให้ ดาเนิ นงานขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งใน
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน เป็น “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” และ “แผนพัฒนาสามปี” จึงถือเป็นเครื่องมือที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส ตลอดจนสามารถดาเนินงานได้ตามเปาหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ นอกจากแผนพัฒนา
ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรของท้องถิ่นแล้ ว ยังมีความส าคัญ
คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทาให้เกิดการ
ยอมรั บ แนวคิ ด ใหม่ๆ เข้ า มาในองค์ก ร (3) ท าให้ การด าเนิ น งานขององค์ ก รบรรลุ เ ปาา หมายที่ ป รารถนา
(4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน (5) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการทางาน
จากที่กล่าวข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หาก
ไม่ส ามารถบ่ งชี้ถึงผลการดาเนิ น งานที่เกิ ดขึ้นได้ ไม่ส ามารถที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จของแผนพัฒ นาได้
“ระบบการติดตามประเมินผล” จึงเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิ ภาพในการดาเนินงาน
และเป็นตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไป ตามหรือบรรลุเปาาหมายหรืออย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การปรั บ ปรุ งแก้ไข หรื อขยายขอบเขตการดาเนินงาน หรือมุ่งเน้นการพัฒ นาในด้านใด หรือแม้แต่ยุติการ
ดาเนินงานแผนงานโครงการดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อดาเนิ นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตามแผนพัฒนาฯ ว่าเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ได้นาไปปฏิบัติ
และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางดาเนินการเพียงใด สามารถดาเนินการได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตาม
เปาาหมายหรือไม่ อย่างไร รวมถึงปัญหาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสาเร็จหรือวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถ
ดาเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เปาาหมายที่กาหนดตามนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงไว้ต่อสภาฯ
2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางสู่การปรับนโยบายที่เหมาะสมในระยะ
ต่อไป
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3. เพื่อจัดทารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
3. เปาาหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับ
3.1 เปาาหมายเชิงปริมาณ
1. ได้ข้อมูลและผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตาบลเกาะจันทร์
2. ได้ข้อมูลจากการตรวจและติดตามผลความก้าวหน้า ในการบริหารจัดการแผนพัฒนาตาม
แผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
3. จัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
เกาะจันทร์ จานวน 10 เล่ม
1.2 เปาาหมายเชิงคุณภาพ
สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าแผนงานโครงการที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนานั้น สามารถนาไปปฏิบัติ
หรือมีการปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ อย่างไร หรือแผนงานโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ให้ผลเป็นอย่างไรนาไปสู่
ความสาเร็จ ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถทราบถึงความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ) เพี ย งใด ซึ่ ง จะสามารถน าผลการติ ด ตาม/ประเมิ น ผล หรื อ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback)
ไปปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติโครงการหรือวางแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จากการติ ด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ เ ป็ น ระยะไม่ น้ อ ยกว่ า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที่ เ ห็ น สมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ
ต้องกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับ
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ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอ
ต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมากรพัฒนาเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
และประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลาดับต่อไป
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ ได้กาหนดกรอบแนวทาง
ในภาพรวมไว้ดังนี้
1. การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
รายไตรมาส
(1) ไตรมาสที่ 1
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2558)
(2) ไตรมาสที่ 2
(เดือน มกราคม – มีนาคม 2559)
(3) ไตรมาสที่ 3
(เดือน เมษายน – มิถุนายน 2559)
(4) ไตรมาสที่ 4
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559).
ระยะ 6 เดือน
(1) เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
2. การติดตามผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
2.1 ระยะก่อนการดาเนินโครงการ
2.1.1 หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการที่ส่ วนราชการอนุมัติจาก
ผู้ บ ริ ห ารแล้ ว ให้ ส าเนาโครงการ/กิ จ กรรม ส่ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลฯ
สานักปลัดเทศบาล
2.2 ระหว่างการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2.2.1 เมื่อดาเนินการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ให้แต่ละส่วนราชการเจ้าของ
โครงการ สาเนาเอกสารการเบิกจ่ายทุกรายการ ส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สานักปลัดเทศบาล
2.2.2 ก่อนดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการจาทาแบบ
ประเมินโครงการ เพื่อสรุปและประเมินผลโครงการ แล้วให้สาเนาสรุปข้อมูลผลการดาเนินงาน พร้อมเอกสาร
ตามความเหมาะสม รวบรวมส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ สานักปลัดเทศบาล
5. กระบวนการทางาน
5.1 องค์ประกอบของการทางาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลฯ โดยให้ ป ระกอบด้ว ยบุ ค ลากรจากฝ่ า ยต่ า ง ๆ ซึ่ ง เทศบาลต าบล
เกาะจันทร์ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์
ประกอบด้วย
1. นายน้อย พวงสิน
สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน เกษมสร้อย สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
3. นางบัวไหล อาสนานิ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นายวิชัย สุวรรณ
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
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5. นางสมหมาย ทองคาฟู
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
6. ปลัดอาเภอเกาะจันทร์
ผู้แทนประชาคม
กรรมการ
7. ท้องถิ่นอาเภอเกาะจันทร์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
8. นางส้มเกลี้ยง จันทร์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายปังอัว เลิศกิจเจริญผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหาร
กรรมการ
11. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ผู้แทนหัวหน้าส่วนการบริหาร
กรรมการ
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ป กครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ ปีและแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปาาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล”
จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงานโดยเครื่องมือที่ ใช้
ในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติ ด ตามผลการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ราย
ไตรมาส และระยะ 6 เดือน
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
เกาะจันทร์
(แบบที่ 1 – 3/2 แนบท้ายภาคผนวก)
6. สรุปผลการติดตามและประเมินในภาพรวม
6.1 ข้อสังเกตในภาพรวม
6.1.1 ด้านแผนงานโครงการ
ถึงแม้ว่าในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ โดยเฉพาะหน่วยงานกองช่าง
จะได้ให้ความสาคัญและเข้มงวดกับผู้รับเหมาในการติดตั้งปาายประชาสัมพันธ์โครงการที่จะดาเนินการแล้วก็
ตามแต่จ ากการออกติดตามและประเมินผลฯ ของคณะทางานฯ ยังคงพบว่าการติดตั้งปาายประชาสั มพันธ์
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเท่านั้น ไม่อาจสื่อให้ประชาชนได้ทราบหรือได้รับรู้อย่างแท้จริง
6.1.2 ด้านกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลตาบลเกาะจันทร์ในปี 2559
พบว่ามีจานวนโครงการในแผนพัฒนา จานวน 97 โครงการ และสามารถแปลงไปสู่การดาเนินการจริงได้
ทั้งหมด จานวน 59 โครงการ หรื อคิดเป็นร้อยละ 60.82 ของจานวนโครงการทั้งหมดซึ่งเมื่อตรวจสอบ
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แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาแล้ว พบว่าสาเหตุที่มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่ ได้วางไว้มีความ
เป็นไปได้น้อยนั้น เนื่องมาจากข้อจากัดด้านงบประมาณโดยเฉพาะโครงการเพื่อการลงทุนหรือโครงการพัฒนา
นั้นพบว่าในแต่ละปีเทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณแค่เพียงมีละประมาณ 3-5 ล้านบาทเท่านั้นเอง
6.2 สภาพปัญหาและข้อชี้แนะ
6.2.1 ด้านการติดตามและประเมินผลฯ
1. การดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ มีขั้นตอนยุ่งยากและไม่สอดคล้องกับ
การดาเนินงานติดตามและประเมินผลฯ
2. ขาดแคลนสิ่งอานวยความสะดวกในการติดตามและประเมินผลฯ เช่น
พาหนะในการออกติดตามประเมินผลฯ ฯลฯ
3. ขาดบุคลากรในการออกติดตามและประเมินผล
6.2.2 การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
การทางานตามโครงการยังมีความล่าช้า เนื่องจาก
- การดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีมีความล่าช้าเนื่องจากรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับในช่วงปลายปีงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ไม่มีหรือมีผู้มาซื้อเอกสารเพียงรายเดียว
เนื่องจากราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง
- การจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นมีระเบียบเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะและมี
ความละเอียดมากเกินไป
- การขาดบุคลากรที่มีความช านาญในด้านช่าง การกาหนดราคากลาง/
การออกแบบ และจานวนบุคลากรด้านช่างมีจากัด
6.2.3 ข้อเสนอเสนอแนะ
1) พื้นที่เทศบาลตาบลเกาะจันทร์มีพื้นที่ค่อนข้างเล็ก จึงควรมีการสารวจ
ข้อมูลพื้นที่ตั้งโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่
2) ควรมีการจัดทาระบบข้อมูลหรือจัดตั้งศูนย์ข้ อมูลเพื่อการวางแผนหรือ
นาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ประกอบการวางแผน เนื่องจากในปัจจุบันระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการวางแผนพัฒนา กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารและการ
บริหารโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน
3) ควรประสานกับผู้ นาท้องถิ่นในพื้นที่โ ดยเฉพาะคณะกรรมการชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
4) ควรจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เช่น เสียงตาม
สายการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารแผ่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ การจัดทาจดหมายข่าว แผ่นพับ การจัดนิทรรศการ
เป็นต้น
5) ควรดาเนินการตามแผนดาเนินงานประจาปีโดยเคร่งครัด โดยประกาศ
หาผู้รับจ้างไว้ก่อนและจะดาเนินการก่อหนี้ผูกพันต่อเมื่อมีงบประมาณแล้ว
6) หน่วยงานควรให้ความสาคัญกับกระบวนการ และสนับสนุนสิ่งอานวย
ความสะดวกในการติดตามและประเมินผลฯ
7) การสรรหาบุคลากรในด้านงานช่าง และพัสดุ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ในแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
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