บทที่ ๑
บทนา
**************************************************
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
เทศบาลตาบลท่าผา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนติดตามและประเมินผลเพื่อให้วัด
ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดาเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่าน
มาได้ด้วย
๑. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
๑.๑ เพื่อให้การติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๑.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๑.๓ เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลท่าผา และจะได้แก้ไข
ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๑.๔ เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
๒. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน
๒.๑ ความสาคัญของการติดตาม
การติดตามเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่
การติ ด ตาม (monitoring) หมายถึ ง กิ จ กรรมภายในโครงการซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่มีร ะบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้ เกิดความล่ าช้าในการดาเนินงานให้ลุ ล่ว ง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็ น เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนิน งาน เสี ยเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน
(Cost – effective) ดาเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตาม ดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิ ภาพในการดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และ
การเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงาน

๒.๒ ความสาคัญของการประเมินผล
การประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้
จากการประเมิน จะใช้ในการปรั บ ปรุ ง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุ ติการดาเนินการ ซึ่ งขึ้นอ ยู่กั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติ
หรื อไม่ อย่ างไร อัน เป็ น ตัว ชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ ว นั้น ให้ ผ ลเป็นอย่างไร นาไปสู่
ความส าเร็ จ ตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ อี ก ทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลยั ง เป็ น การตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่ างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ รวบรวม
อย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
๓. วิธีการติดตามและประเมินผล
๓.๑ การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนา
๓.๒ การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕9
๔. วิสัยทัศน์ของท้องถิ่น (Vision)
เทศบาลตาบลท่าผา ได้กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้
“ท่าผาเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูศาสนา เป็สังคมแห่งภูมิปัญญา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ”
5. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกเข้าถึงบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2) พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับและ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน( AC )
3) พัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชนสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
6) ส่งเสริม สนับสนุน ทานุบารุง สืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญหา
ท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
7) พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

6. พันธกิจ
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
3) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง
4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
5) ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) พัฒนา ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตาบล
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4) การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
5) การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
6) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
7) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บทที่ ๒
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9
******************************************
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๑๑. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๑๖. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการดาเนินงาน ไม่มีการดาเนินงาน
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สรุป จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นการประเมิน จากทั้งหมด ๑๙ ข้อ มีการดาเนินงานและจัดทาตามแผนงานครบถ้วนกระบวนการ
านตามรัฐธรรมนูญ

