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บทนํา
จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ มีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเองดังเห็นไดจาก
กฎหมายฉบับตางๆ อาทิเชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสว นท อ งถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญั ติระเบี ยบบริห ารงานบุคคลสวนทอ งถิ่น
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวา
ดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดาน
การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
อยางไรก็ดี แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุ ปกรณ ดัง นั้น เพื่ อให การดํ า เนิน งานขององค ก รเปนไปอย า งมี ประสิท ธิภาพ และประสิท ธิ ผ ล
มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน “แผนพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งในปจจุบันได
ปรับเปลี่ยนเปน “แผนยุทธศาสตร” อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนสามารถ
ตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย
ดวยเหตุที่การวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ (1) เปนการลดความไมแนนอนและ
ปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ
เขามาในองคกร (3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา (4) เปนการลด
ความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ (5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน ดังนั้น
การวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย เปนการประหยัด
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ลดความไมแนนอนใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนา
แรงจูงใจ พัฒนาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี
ดังนั้น การวางแผนจึงเปน “การพิจารณา และกําหนดแนวทางปฏิบตั งิ านใหบรรลุเปาหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบัน และอนาคต (Where we are to
where we want to) เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทาง
สติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรู
และการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา “การวางแผนคือ ความพยายามที่เปน
ระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อให
องคการบรรลุผลที่ปรารถนา”
จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดี
เทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบง
บอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผล
จากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชใน
การปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน

1.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยู
และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลัก
ของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
ระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
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ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการ
บรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ, การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา,
การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยส ว นใหญ แล ว ผู บริห ารโครงการมักจะไมใหค วามสํ าคั ญกับการวางระบบติ ดตาม
โครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยาก
ซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยู
ในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระ
ตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตาม
เพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้
วา แผนงานที่ กําหนดไวไดมี การปฏิ บัติห รื อไม อยางไร อันเปน ตั วชี้ วัดว า แผนหรือโครงการที่ได
ดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้ง
การติ ด ตามและประเมิ น ผลยั ง เป น การตรวจสอบดู ว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ การใช ท รั พ ยากร
(งบประมาณ) เพี ย งใด ซึ่ ง ผลที่ ไ ด จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลถื อ เป น ข อ มู ล ย อ นกลั บ
(Feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
อยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได

