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๑๘๕ 

        ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

....................................... 
 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการ
พัฒนา 
  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมือง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 28 ประกอบด้วย 

    1.  นายประคอง  รักษา            ผอ.กองสาธารณสุขฯ ประธานกรรมการ 
           2.  นางยอุทิศ  ฉิมนอก   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
               3.  นายอร่าม   พงษ์พิมาย           ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ 
               4.  นายพิเชฐ  แช่มพุทรา          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6        กรรมการ 
               5.  นายบุญหลาย  วิไธสง            สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13      กรรมการ 
              6.  นายณัฐพงศ์  ศิริสมานจิตติกุล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  19      กรรมการ 
               7.  นายอรัญ  คร่ าสุข            ผู้แทนประชาคมต าบล              กรรมการ        
  8.  นางนัจภัค  ธัญธนาศุภกร        ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
  9.  นายมงคล  อืนทร์ทอง            ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       กรรมการ 
  10.นางฐานิต   วัตรงาม   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         กรรมการ 
  11.จ.ส.ต.เจษฎาวัฒน์ พงษ์ศิริรักษ์ รก.หัวหน้าส านักงานปลัด  เลขานุการ   
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ 

บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และประกาศผลการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  
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๑๘๖ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
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๑๘๗ 

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 การติดตาม (Monitoring)   

 การติดตามนั้นจะท าให้ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิค
อย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart  ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

 การประเมินผล (Evaluation) 

 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วย
เกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) 

เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวมและ
ระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
และมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการ
ด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ  
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๑๘๘ 

1.1 ผลผลิต (Output) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall  output) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับเป้าหมายเชิง กลยุทธ์ 

โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตาของสมาชิกขององค์กรและ
ประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร (Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะ
แวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2)  ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation  output) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณาระดับการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคนระดับการบริการต่อหน่วยเวลา 
สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน  ( Non – 
performing  loan)  คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การ
ประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1)  การเข้าถึง เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับ

บริการสาธารณะ 
(2)  การจัดสรรทรัพยากร  พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
(3)  การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้แก่

สมาชิกในสังคม 
(4)  ความเสมอภาค  เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับบริการ

สาธารณะโดยปราศจากอคติ  ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
(1)  สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(2)  ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วนของการ

ให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
(3)  ความถี่ในการให้บริการ  เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อภารกิจ

นั้นหรือไม่ 
(4)  ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่    รวดเร็ว 

ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม  ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง 
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
(1) พันธกิจต่อสังคม  เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม  พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์  

นโยบาย  แผนงานของหน่วยงาน 
(2)  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
(3)  การให้หลักประกันความเสี่ยง  เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่าประชาชน

ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

(4)  การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้วัดความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ 
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5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1)  การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการ

พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ  
(2)  การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

ประชาชนผู้รับบริการ 
(3)  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน

ผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 

(4)  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ความส าคัญและ
การก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
(1)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพ

การปฏิบัติงาน 
(2)  การยอมรับหรือคัดค้าน  เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซึ่งพิจารณา

จากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
(1)  ผลกระทบภายนอก  เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ

ด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนน
ขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 

(2)  ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบูรณะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

    เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple  criteria  and 
indictors)  และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการด าเนินงานใน
ภาพรวม  เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผลและการสนองตอบความ
พึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ส าหรับค่าตัวแปร (Attributes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะ
กิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard  Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1.  สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

*  ผลผลิต 
*  ผลลัพธ ์

-  ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2.  ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

*  การเข้าถึง 
*  การจัดสรรทรัพยากร 
*  การกระจายผลประโยชน์ 
*  ความเสมอภาค 

-  ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
-  ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
-  การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติ 

3.  ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

*  สมรรถนะของหน่วยงาน 
*  ความทั่วถึงและเพียงพอ 
*  ความถี่ในการให้บริการ 
*  ประสิทธิภาพการให้บริการ 

-  พ้ืนที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ 
-  จ านวนครั้งในการให้บริการ 
-  ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4.  ความรับผิดชอบของหน่วยงาน *  พันธกิจต่อสังคม 
*  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
*  การให้หลักประกันความเสี่ยง 
*  การยอมรับข้อผิดพลาด 

-  การจัดล าดับความส าคัญ 
-  ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
-  การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5.  การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

*  การก าหนดประเด็นปัญหา 
*  การรับฟังความคิดเห็น 
*  มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา 
*  ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

-  ระดับการมีส่วนร่วม 
-  การปรึกษาหารือ 
-  การส ารวจความต้องการ 

 
 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกัน คือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน  การประเมิน

ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่  
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

 (1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Output) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างไว้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

 (2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้ง
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กิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง  และกิจกรรมสังคม  ในช่วงระยะเวลา  อาจเป็นสัปดาห์ เดือน  ไตรมาส  
หรือระยะของโครงการ (Phase) 

 (3)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชีว้ัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงวดและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – Day) หรือ คน – 
เดือน (Man - Month) 

 (4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือระยะเวลา
อีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
ด้านเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไป
ในการด าเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

 (1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

 (2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่      
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการ
เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

 (3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมวิชาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วง     ไตรมาส 

 (4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการการ      ตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์

จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย ตัว ชี้วัด 4 
ประการ คือ 

 (1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลกระทบต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

 (2)  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วมโดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร  
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวนประชากร  
ความถี่ระดับและกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ  วางแผนและติดตามผล 



แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2565) 
 

๑๙๒ 

 (3)  ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ  
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

 (4)  ความเสี่ยงของโครงการ  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคม และหน่วยงานใน

ภาพรวม  เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended  impacts)  และผลกระทบที่ไม่ได้  
มุ่งหวัง (Unintended  impacts)  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

 (1) คุณภาพชีวิตเป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้  ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท า  สุขอนามัย  สภาพแวดล้อมของ
ครวัเรือนชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับการบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 

 (2)  ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง  
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติ
ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

 (3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม  จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  การปฏิบัติของการ
ใช้ยวดยานพาหนะโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน  การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและ     ลดละพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิขายเสียง  การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ

หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง  ตลอดจน
จะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่   
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 

 (1)  ประเด็นปัญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน  ทั้ง
ที่ได้รับการแก้ไขและท่ียังไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  ตามความ
รุนแรงของปัญหา 

 (2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

 (3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้ององประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย  

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
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เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ       
กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 

 (1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic  viabillity)  เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณภาระผูกพันสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้  ปริมาณเงินทุนส ารอง  แหล่งสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือเงินทุน
หมุนเวียน  จ านวน  และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

 (2)  สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional  capacity)  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

 (3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล  เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง  โอกาสของช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดีทั้งการขยายผล
ตามแนวราบ  กล่าวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ  การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง  ได้แก่  การขยายพ้ืนที่โครงการการขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค 
และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social  equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ

จากการด าเนินโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม  ความ
เสมอภาค  ความทั่วถึง  ในการรับบริการ  การจัดสรรคุณค่า (Values)  และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

 (1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ  เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย  
ในสังคม  อาทิ  ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืนการจัดหาต าแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขา
อาชีพ 

 (2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญในเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ  
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender  discrimination)  หรือไม่  โดยสามารถพิจารณาเรื่องความ
เท่าเทียมในโอกาส  บทบาทระหว่างหญิง/ชาย  การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

 (3)  ความเป็นธรรมระหว่างชุมชน (Intergenerational  equity)  เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future  generation)  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดหาพลังงาน  โครงการพัฒนาขนาดใหญ่  โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม  โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการ
ด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

 
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 

เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
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 (1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นผลจากการ
ด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่ง      แวดล้อม 
(Environmental  Impact  -  EIA)  ในช่วงก่อนท าโครงการเพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชย
ความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับ
สังคม  และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและด าเนินโครงการ 

 (2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities)  ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social  costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วม
เสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 

 (3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การสูญเสีย
โครงสร้าง  แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ือ
อาทร  ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติด้านทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด  จะเป็น
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อ
วัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ  ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ เพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indictors) 
ของแต่ละโครงการต่อไป 
 
4.2  ระเบียบและวิธีการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องก าหนดแนวทาง นโยบายในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการน า
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติสามารถแบ่งเป็น   4  แนวทาง ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนาสี่
ปี น าไปจัดท าแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ 

2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชนเป็นผู้
ด าเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพไม่เพียงพอ และมี
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินงานมากกว่า 

3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรเอกชนอ่ืนในการด าเนินงานใน
กรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร  โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบคณะท างาน
หรือคณะกรรมการ 

4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอ่ืน เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
และการด าเนินการตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานการพัฒนาระดับอ าเภอ 
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หน่วยงานด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาสี่ปี 
 ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยการก ากับดูแลของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารดังนี้ 

1) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2) กองคลัง 
3) กองช่าง 
4) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5) กองส่งเสริมการเกษตร 
6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ระเบียบ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร     ท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้งครั้งภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
การติดตามและประเมินผล 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของยุทธศาสตร์ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป ดังนั้น การที่จะ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการพัฒนา
ก่อนเพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
ต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริง
ที่เกิดขึน้ 
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4.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ได้ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลตามแบบ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

  

 

แบบที ่1 แบบช่วยก ำกบักำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ของท้องถิน่โดยตนเอง

   

         ค ำชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาตร์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรแ์ล้ว 
 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

ประเดน็กำรประเมนิ 
 

มกีำรด ำเนินงำน 
 

ไม่มกีำรด ำเนินงำน 
 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทอ้งถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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๑๙๗ 

รูปแบบของการติดตามและประเมินผล   แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    ประกอบไปด้วย แบบรายงาน  3  แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ๒  แบบดังแผนภูมิ  
ต่อไปนี้ 

        แบบรายงาน 

 

    แบบประเมินผลแผน ฯ                         แบบติดตามแผน ฯ          แบบประเมินผลแผน ฯ 
             Input                              Process                Output 
 

 

   แบบท่ี  ๑           แบบท่ี  ๒                แบบท่ี  ๓/๑ 

   การประเมินการจัดท าแผน                    แบบติดตามและประเมินผล              แบบประเมินผล 

   ยุทธศาสตร์ขององค์กร          การด าเนินงานขององค์กร    การด าเนินงานตาม 

   ปกครองส่วนท้องถิ่น          ปกครองส่วนท้องถิ่น               แผนยุทธศาสตร์ 
 
               แบบท่ี  ๓/๒ 

                แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 

                                                                                 ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

                                                                         

                                                                                                  แบบท่ี  ๓/๓ 

                                                                                  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

                                                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องส่วนท้องถิ่น 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  แบบติดตามแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน  แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน  3   แบบ  คือ 
   3.1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
   3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2565) 
 

๑๙๘ 

 

การประเมิน รูปแบบรายงาน 

การประเมิน 

วิธีด าเนินงาน ก าหนด
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ประเมินผล 

ประเมินผลการ
จัดท าแผนพัฒนา 

1.ใช้แบบประเมินคณุภาพ
แผนพัฒนา 
2.ใช้แบบรายงานการก ากับการ
จัดท าแผนพัฒนา  

1.ประเมินคณุภาพแผนพัฒนา  
 

2.บันทึกในระบบ   E -Plan 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้แผน 

คณะกรรมการ
ติดตาม ฯ 

จนท.วิเคราะห์ ฯ 

ติดตามผล
แผนพัฒนา 

ใช้แบบรายงาน แบบท่ี 2 แบบ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของ อบต.รายไตร
มาส (4 เดือน) 

สรุปผลการด าเนินการตาม
โครงการ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  รายงานให้
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯ 

ทุก ๆ 4 เดือน คณะอนุกรรมการ
ติดตามฯ เสนอคกก.
ติดตาม ฯ 

ประเมินผล
แผนพัฒนา 

ใช้แบบรายงาน แบบท่ี 3 

1.ใช้แบบรายงานท่ี 3/1 แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์

2. ใช้แบบรายงานท่ี 3/2 แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม 

3. ใช้แบบรายงานท่ี 3/3 แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ อบต. ในแต่ละ
ยุทธศาสตร ์

1.ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

2. สรปุผลการส ารวจเสนอต่อ
คณะกรรมการตดิตาม ฯ 
3.วิเคราะห์ข้อมลูรายงานเสนอ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 

4.รายงานนายก อบต.ทราบ  
 

 ปีละ 1 ครั้ง  คณะอนุกรรม 
การติดตามฯ 

 
 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผนฯ 

 
 
 

 

ใช้รูปแบบรายงานผลตดิตาม
และประเมินผลแผนตามระบบ 
e-plan 

 

1.รายงานคณะกรรมการพัฒนา ฯ 

2.รายงานสภา อบต. ภายในเดือน
ธันวาคมทุกป ี

3. รายงานผู้บรหิารเพื่อประกาศ
ให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า30 
วัน 

ปีละ 1 ครั้ง
(ภายในเดือน
ธันวาคม) 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผน 
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๑๙๙ 

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบผสมก็
ได้เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไรวัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ 
(Key Performance Indicator : KPIs)ผลกระทบ (Impact) 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโต
และอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 


