สวนที่ 4

แนวทางการติดตามและประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติด ตามและประเมิน ผล สอดคลอ งกับ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ข อ 29 กํ า หนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อดําเนินการ
เสร็จแลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบ ริหารทอ งถิ่น เสนอตอ สภาทอ งถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทอ งถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และ
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
การติด ตามและประเมิน ผลโครงการพั ฒนาที่อ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ไดดํา เนิน การตามแผนการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลในระดับใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังนี้
1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการ
ทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(7) การประเมินผลกระทบ เป นการศึกษาผลที่ไ ดรับ รวมยอด (Overall Effect)คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบาง
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอย
ตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาและแผนพั ฒ นาสามปไ ด ทั้งนี้ ขึ้น อยูกับ คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นจะพิจารณา
1.2 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้
(1) การประเมิ นผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรื อ การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
(Effectiveness Evaluation)
(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุ ทธศาสตรก ารพั ฒนา และแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสาม
ปขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้ น ตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให
ประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป และ
โครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได
5.1 กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การติดตามและประเมินผลมีความจําเปนที่จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น ทั้งใน
ระดับหมูบาน/ชมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/องคกร/
หนวยงานตาง ๆ ลวนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวา
ระบบปดในปจจุบัน

5.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัย
หรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง
กฎหมาย สังคม การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
5.1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพภายในทองถิ่น ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหา
โอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมี
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน
1) การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (Value-Chain Analysis) หวงโซแหงคุณคา
นี้ เปนการเชื่อมโยงของกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทองถิ่น ที่สรางคุณคาดานการพัฒนาหลายมิติ
2) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เปนการ
วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน ไมวาจะเปน
สํานักงานปลัด สวนการคลังหรือกองคลัง สวนโยธาหรือกองชาง กองการศึกษา เปนตน

แบบ 1 แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว
เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน

มีการ
ไมมีการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม
การวัดและการนําเสนอ
- โดยความถี่ที่ใชวดั : หลังจากที่เทศบาลจัดทําแผนเสร็จสมบูรณและประกาศใชอยางเปนทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไมมี การดําเนินการนั้น

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซึ่งจะตอ ง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่
สําคัญ 2 ประการ ดังนี้
4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญ ๆ
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นนั้น ๆ
2) เครื่องมือ อันไดแก เครื่องมืออุปกรณหรือสิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล
เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรที่ไดกําหนดขึ้นซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจ
เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ
ประโยชนที่ไดรับจากแผนยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู
แบบบันทึกขอมูล แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะห
ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นนั้น ๆ
3) กรรมวิธี อันไดแก วิธีก ารที่จะดําเนินการติด ตามและประเมินผล จะตอ งศึก ษาเอกสารที่
เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่เ กี่ยวขอ งกั บ การพั ฒนาทอ งถิ่น เอกสารการเบิก จายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง
ครุ ภัณ ฑที่ ดิน และสิ่ งก อ สรา งต าง ๆ กลุม ผลประโยชน ตา ง ๆ เพื่ อ ตรวจดู วา ดํา เนิ น การให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปน
เชนไร เปนตน ซึ่งการกําหนดวิธีการเชนนี้ตอง มีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดว ย
ระเบียบวิธีในการติด ตามและประเมินผล จะตอ งบรรยายวิธีก ารโดยรวม บอกวาเปน การติด ตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล
ผลของการติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาของแผนยุทธศาสตร
คืออะไร ตัง้ ขอสังเกตอยางไร
4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure) ของการ
วางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อใหสามารถตอบ
ปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อ
1.1) มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น
1.2) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรที่จะเกิดขึ้นได

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เปนเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของ
บ า นโดยรวมก อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การในรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ต อ ไป ดั ง นั้ น การออกแบบการติ ด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรจึงตอ งมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอ นการลงพื้นที่จริง การ
ออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ดวย โดยตองกําหนดประเด็นปญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การ
เก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล
4.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูล
จึงเปนสวนหนึ่งของการแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการ
ใชสถิติเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปญหา แนวทางตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูล
ถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคั ญที่สุดในการคนควาหาคํ าตอบ เนื่องจากถาไดขอ มูลที่ไมนาเชื่อถือ หรือเป น
ขอมูลที่ไมมีคุณภาพ ยอมสงผลกระทบตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสํารวจ (survey)เปนการรวบรวมขอมู ลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเป น
ขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure)
โดยคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลจะตอ งดํ าเนิน การในพื้น ที่จากผูมีสว นเกี่ย วขอ ง เจาหนาที่ /
บุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น เป น ขอ มู ล ที่ มีอ ยูต ามธรรมชาติ พฤติ ก รรม ความตอ งการ
ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได
เทศบาลนครอุดรธานี ไดมีคําสั่งเทศบาลนครอุดรธานี ที่ 426/2558 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ
28 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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(9)
(10)
(11)

นายไกรสิทธิ์
นายปรีชาพล
นายพัฒนา
พ.อ.อ.สมุทร
นางจันทรฉาย
นายชัยพันธุ
ดร.ประจญ
นายพีระ
ดร.ประพันธ
นายคณพศ
นางสาวอุบลพรรณ

พุฒธรรม
คนยัง
อินธิชิตร
พันทา
เจียมจันทึก
ทิพยโยธาดล
กิ่งมิ่งแฮ
วีระชัย
พลแพงขวา
ตรีสุวรรณ
ศุภศิลป

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
ผูแทนประชาคมชุมชน
ผูแทนประชาคมชุมชน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหนาที่

1. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอนความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ทั้งนี้ใหติด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4 .แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร
4.3 กําหนดเครื่องมือทีใ่ ชในการติดตามและประเมินผล
กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร
1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด
2. การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยื น ยั น ว า ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง ผู ไ ด รั บ ผลกระทบมี ค วามเกี่ ย วข อ งและได รั บ ผลกระทบในระดั บ ใด
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลจะต อ งกํ า หนดแนวทางทางการสั ม ภาษณ ด ว ย โดยทั่ ว ไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or
semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ
2) การสัมภาษณแบบไมเป นทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับ การพู ด สนทนาอยางไมมี
พิธีรีตรอง ไมเครงครัดในขั้นตอน และลําดับของขอความ การดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียงแนวทางการ
สัมภาษณกวาง ๆ ที่เปนสาระสําคัญที่ตองการ การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรโดย
วิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ
1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของการ
สนทนาระหวางคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลกับ ผูใ หขอ มูล เปน การขอขอ มูล เพิ่มเติมหรือขอ
คําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตรที่ไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการ
พัฒนาสัมพันธภาพทีด่ ี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย
2) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบางคน
ในหมูบาน/ชุ มชน เนื่อ งจากบุ ค คลนั้น มีค วามรู ความเขาใจในประเด็น ยุท ธศาสตรมากกวาคนอื่น ๆ มี
ประสบการณดานการพัฒนาทองถิ่น การวางแผน
3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวา
กํ า ลั ง เกิ ด อะไรขึ้ น กั บ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ต อ งมี ก ารบั น ทึ ก การสั ง เกต แนวทางในการสั ง เกต และ
กําหนดการดําเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเอาใจใสและละเอียดถี่ถวน โดยใช

ประสาทสัมผัสหลายอยางพรอม ๆ กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพื่อ
ติดตามและประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม
การสนทนา และสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่รอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพั นธกับ สิ่งตาง ๆ ในปรากฏการณของยุท ธศาสตรไ ด การสังเกตในการติด ตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
3.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้
มีลักษณะเดน คือ 1) มีเปาหมายเพื่อการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด 2) มีความ
ตระหนักถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 3) เอาใจใสตอทุก
อยางที่เกิดขึ้น สังเกตใหกวางขวางที่สุด 4) ใชประสบการณทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
5) ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน 6) จดบันทึกอยางละเอียด
3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของสมาชิก
ในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
กิจกรรมที่สังเกต และผูที่อยูในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต
4. การสํารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึก
การสํารวจ และทิศทางการสํารวจ
5. เอกสาร (Documents) การติ ด ตามและประเมิ นผลยุ ท ธศาสตร มี ค วามจํ า เป นอย างยิ่ ง ที่
จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา
พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก ารตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลาป (๓ ป)
5.6 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผานมา 3 ปยอนหลัง ตามความเปนจริง
5.9 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป ทุกโครงการ
5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
5.14 หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
รวม

คะแนน
10
10
10
10
60
5
5
3
5
3
4
5
3
5
5
4
5
5
3
100

ประเด็นการพิจารณา
1. สรุปสถานการณ
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพ 10
การพัฒนาทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนองคกรหลัก
ในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคนหาจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคที่
อาจส ง ผลต อ การดํ า เนิ น งานประเด็ น ที่ ต อ งมี ก ารวิ เ คราะห ไ ด แ ก
S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)
และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการวิเคราะหโดยการ
สํ า รวจจากสภาพการณ ๒ ด า นคื อ สภาพการณ ภ ายในและ
สภาพการณภายนอก เพื่อใหรูจักตนเองและรูจักสภาพแวดลอมใน
การบริหารและบริการกิจการสาธารณะ

2. การประเมินผลการ การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
นําแผนพัฒนาสามปไป เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
วาเปน ไปตามที่ตั้งเป าหมายเอาไวหรือ ไม จํา นวนที่ดํ าเนินการจริ ง
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จําวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
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3. การประเมินผลการ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
นําแผนพัฒนาสามปไป เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการกิจกรรม งานตางๆ ที่
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง
คงทนถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไป ตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคแ ละเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไ ดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน

10

4. แนวทางการพัฒนา วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการ
และยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ
พัฒนา
(integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน

10

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เปนโครงการที่มวี ัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
โครงการ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต

60
5

ประเด็นการพิจารณา
5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ
5.3 จํานวน
วัตถุประสงค
มีความเหมาะสมกับ
โครงการ

5.4 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มี ค วาม
ชั ด เจนนํ า ไปสู ก ารตั้ ง
งบประมาณไดถูกตอง

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
5
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ธี ก ารดาเนิ น งานต อ งสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
การเขียนวัตถุประสงคควรตองคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
5
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมิ นผลระดั บของความสํ าเร็จได (3) ระบุ สิ่ง ที่ต องการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได
สภาพที่ อ ยากให เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตเป น ทิ ศ ทางที่ ต อ งไปให ถึ ง
5
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดํ า เนิ นงานอธิบ ายใหชั ด เจนว า โครงการนี้จ ะทํา ที่ไ หน
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
การกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการตอเนื่องสาม
3
ปเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ
(Quality) คาใชจาย (Cost) เวลา (Time)

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคลองตอเนือ่ งกับ
ระยะเวลาป (3 ป)
5.6 งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ประการ
สอดคลองกับเปาหมาย ในการจัดทาโครงการไดแก 1) ความประหยัด (Economy) 2)
(ผลผลิตของโครงการ) ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) 3) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปรงใส
(Transparency)
5.7 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต อ งให ส อดคล อ งกั บ
ราคาถูกตองตามหลัก
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ราคากลางท อ งถิ่ น มี ค วามโปร ง ใสในการกํ า หนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ
5.8 มีงบประมาณที่
ตองแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปยอนหลังตามหลักความ
ผาน
เปนจริง กรณีมี 2 ป ก็ใหแสดง 2 ป กรณีมี 1 ป ก็ใหแสดง 1 ป
โครงการดังกลาวเปนโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการ
มา 3 ปยอนหลังตาม
ความเปนจริง
พัฒนาในอนาคตที่กําหนดระยะเวลาไว 3 ป

4

5

3

ประเด็นการพิจารณา
5.9 โครงการแตละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ป ทุก
โครงการ
5.10 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ไดถูกตองตามหลักของ
การจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
โครงการ
5.13 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค
5.14 หนวยงาน
รับผิดชอบหลักสอบ
คลองกับ แบบ ยท. 03
และแบบ ยท. 04

รายละเอียดหลักเกณฑ
โครงการพัฒนาที่ไดจัดทําไวมีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ป
ทุกโครงการ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
5

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได

5

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ
ไดรับกําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือวาโครงการบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ อาจเปนรอยละ จํานวน เปนตน
ผลที่ ค าดว า จะได รั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ต อบผลว า
ดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ไดตั้งไว

4

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค
หนวยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 และแบบ ยท. 04 และ
แบบ ผ. 01 จะตองถูกตอง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร แนวทางการ
พัฒนา โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รวมคะแนน

5
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