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ส�วนท่ี ๕ 

 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร! 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น  จะต�องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต�องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร$  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต�อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร$การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$เพ่ือสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน  แจ�งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ$การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล�องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข�อ 29 กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผน เม่ือดําเนินการเสร็จแล�วรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต)อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบห�าวันนับแต)วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล)าวและต�องปKดประกาศไว�เปLนระยะเวลาไม)น�อยกว)าสามสิบวันโดยอย)างน�อยป;ละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป;    
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินเปLนการติดตามและประเมินผลความสอดคล�องและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินได�ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว)าเปLนไปตามเปNาหมายการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับพันธกิจซ่ึง
สามารถนําไปสู)การบรรลุวิสัยทัศน$ท่ีองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินกําหนดหรือไม) และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินร)วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป;  ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; ดังนี้ 

(1) ความสอดคล�อง (Relevance) ของยุทธศาสตร$ แผน และกลยุทธ$ท่ีกําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน)วยงาน 
(3) ความก�าวหน�า (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไว�ตามแผน โดยมีการติดตามผล  ( Monitoring)  

การติดตามและประเมนิผล 
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(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปLนการศึกษาความสัมพันธ$ระหว)างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช�โดยมี
การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)                                    

(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปLนการศึกษาถึงผลท่ีได�รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ$และผลผลิต (Outcome and Output) เปLนการประเมินผลประโยชน$ท่ีเกิดจากการทํา

กิจกรรมท่ีมีต)อกลุ)มเปNาหมายท่ีได�รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเปLนการศึกษาผลท่ีได�รับรวมยอด (Overall Effect) 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช�หรืออาจ
เลือกใช�ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ก็ได� โดยอย)างน�อยต�องสามารถประเมินความ
สอดคล�องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก�าวหน�าของแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ได� ท้ังนี้ข้ึนอยู)กับคณะกรรมการฯจะ
พิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป; อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�
ต้ังแต)ก)อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต)อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต)อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบห�าวันนับแต)วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล)าวและต�องปKดประกาศไว�เปLนระยะเวลาไม)น�อยกว)าสามสิบวันโดยอย)างน�อยป;ละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป;   

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินอาจให�ความเห็นหรือข�อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินและโครงการพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน
เสนอต)อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัดได� 
   

๑.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$ ซ่ึงจะต�องกําหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผล กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค$ประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ ดังนี้
  
  ๑.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร$การพัฒนา ควรมีองค$ประกอบใหญ) ๆ ท่ีสําคัญ 3 
ประการ คือ 
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    1) ผู�เข�าร)วมติดตามและประเมินผล อันได�แก) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู�รับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร$ ประชาชนในท�องถ่ิน ผู�มีส)วนเก่ียวข�อง และผู�มีส)วนได�เสียในท�องถ่ินนั้น ๆ 
    2) เครื่องมือ อันได�แก) เครื่องมืออุปกรณ$หรือสิ่งท่ีใช�เปLนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช�
ในการรวบรวมข�อมูลยุทธศาสตร$ท่ีได�กําหนดข้ึนซ่ึงมีผลต)อการพัฒนาท�องถ่ิน ข�อมูลดังกล)าวอาจเปLนได�ท้ังข�อมูลเชิง
ปริมาณและข�อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปLนและสําคัญในการนํามาหาค)าและผลของประโยชน$ท่ีได�รับจากแผน
ยุทธศาสตร$ อาจเปLนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ$ แบบทดสอบ แบบวัดความรู� แบบบันทึกข�อมูล แบบวัดความรู� แบบ
บันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะห$ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต)าง ๆ ท่ี
สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ินนั้น ๆ 
    3) กรรมวิธี อันได�แก) วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�อง
กับยุทธศาสตร$ ซ่ึงเปLนการตรวจดูเอกสารหลักฐานต)าง ๆ ท่ีเปLนทรัพย$สินขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน ท่ีเก่ียวข�องกับ
การพัฒนาท�องถ่ิน เอกสารการเบิกจ)ายงบประมาณ เช)น ถนน แม)น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ$ท่ีดินและสิ่งก)อสร�างต)าง ๆ กลุ)ม
ผลประโยชน$ต)าง ๆ เพ่ือตรวจดูว)าดําเนินการให�เปLนไปตามวัตถุประสงค$และได�รับผลตามท่ีต้ังไว�หรือไม) ทรัพย$สินต)าง ๆ มี
อยู)จริงหรือไม) สภาพของทรัพย$สินนั้นเปLนเช)นไร เปLนต�น ซ่ึงการกําหนดวิธีการเช)นนี้ต�อง มีการเก็บข�อมูล วิเคราะห$ข�อมูล 
(Data analysis) ด�วยระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต�องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว)าเปLนการติดตามและ
ประเมินผลท่ีไหน กลุ)มประชากรเปLนใคร ใช�เครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะห$ข�อมูล การสรุปผล ผลของการ
ติดตามและประเมินผลให�ภาพรวมโดยบอกว)าได�อะไร เปLนอย)างไร ปvญหาของแผนยุทธศาสตร$คืออะไร ต้ังข�อสังเกต
อย)างไร 
  ๑.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปLนการวางโครงสร�างเฉพาะ (structure) ของการ
วางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให�สามารถตอบปvญหาการ
ติดตามและประเมินผลได�อย)างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปNาหมายเพ่ือ 
     1.1) มุ)งตอบปvญหาการติดตามและประเมินผลได�อย)างตรงประเด็น 
     1.2) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร$ท่ีจะเกิดข้ึนได� 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เปLนเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบ�านโดยรวมก)อนท่ีจะ
ดําเนินการในรายละเอียดอ่ืน ๆ ต)อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$จึงต�องมาก)อนการ
วางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก)อนการลงพ้ืนท่ีจริง การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$จึงเปLนการ
กําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต)าง ๆ ด�วย   โดยต�องกําหนดประเด็นปvญหา การวาง
กรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข�อมูล การวิเคราะห$ข�อมูล และการสรุปผล 
 
  ๑.2.๓  วิธีการเก็บรวบรวมข2อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร!  
    การเก็บข�อมูลจึงเปLนส)วนหนึ่งของการแสวงหาข�อเท็จจริงเพ่ือให�ได�ความจริงในการวางแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ตลอดจนการใช�สถิติเปLนเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปvญหา แนวทางต)าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวม
ข�อมูลถือได�ว)าเปLนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการค�นคว�าหาคําตอบ เนื่องจากถ�าได�ข�อมูลท่ีไม)น)าเชื่อถือหรือเปLนข�อมูลท่ีไม)มี
คุณภาพ ย)อมส)งผลกระทบต)อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล  โดยการสํารวจ 
(survey)เปLนการรวบรวมข�อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผู�จัดทําไว�แล�ว หรืออาจเปLนข�อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลต�องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู�มีส)วนเก่ียวข�อง เจ�าหน�าท่ี/บุคลากรขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน เปLนข�อมูลท่ีมีอยู)ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต�องการ ซ่ึงศึกษาได�โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได� 
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๑.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใช2ในการติดตามและประเมินผล 
 กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร$ ประกอบด�วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ$ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต)าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  2. การสัมภาษณ! (Interviews) อาจเปLนการสัมภาษณ$เด่ียว หรือกลุ)มก็ได� การสัมภาษณ$เปLนการยืนยันว)า 
ผู�มีส)วนเก่ียวข�อง ผู�ได�รับผลกระทบมีความเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต�องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ$ด�วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ$ถูกแบ)งออกเปLน 2 ประเภท คือ 1) การ
สัมภาษณ$แบบเปLนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใช�แบบสัมภาษณ$แบบมีโครงสร�าง 
(structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ$ 2) การสัมภาษณ$แบบไม)เปLนทางการ (informal interview) ซ่ึงคล�าย ๆ 
กับการพูดสนทนาอย)างไม)มีพิธีรีตอง ไม)เคร)งครัดในข้ันตอน และลําดับของข�อความ การดําเนินการสัมภาษณ$มักมีเพียง
แนวทางการสัมภาษณ$กว�าง ๆ ท่ีเปLนสาระสําคัญท่ีต�องการ  การให�ได�ข�อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$โดย
วิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ$แบบไม)เปLนทางการ 2 วิธี คือ 
   1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปLนการสัมภาษณ$ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว)างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู�ให�ข�อมูล เปLนการขอข�อมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล และผล
ของยุทธศาสตร$ท่ีได�รับ การสัมภาษณ$แบบนี้นอกจากจะได�ข�อมูลแล�วยังเปLนการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สร�างความเชื่อถือ
ไว�วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด�วย 
   2) การสัมภาษณ$เชิงลึก (in-depth interview) เปLนการสนทนาซักถามผู�ให�ข�อมูลหลักบางคนใน
หมู)บ�าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู� ความเข�าใจในประเด็นยุทธศาสตร$มากกว)าคนอ่ืน ๆ มีประสบการณ$ด�านการ
พัฒนาท�องถ่ิน การวางแผน 
  3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช�การสังเกตเพ่ือเฝNาดูว)ากําลังเกิด
อะไรข้ึน กับการพัฒนาท�องถ่ิน ต�องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต การ
สังเกต คือการเฝNาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย)างเอาใจใส)และละเอียดถ่ีถ�วน โดยใช�ประสาทสัมผัสหลายอย)างพร�อม ๆ กัน เช)น ตาดู หู
ฟvง ถ�าสิ่งนั้นสัมผัสได�ก็ต�องสัมผัส ในการเก็บข�อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทํา
ควบคู)กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ$ เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีรอบด�าน สามารถนํามา
วิเคราะห$หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ$กับสิ่งต)าง ๆ ในปรากฏการณ$ของยุทธศาสตร$ได� การสังเกตใน
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ)งได�เปLน 2 ประเภท 
   3.1 การสังเกตแบบมีส)วนร)วม (Participant observation) เปLนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข�าไปใช�ชีวิตร)วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร)วมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมีส)วนร)วมนี้มีลักษณะเด)น 
คือ 1) มีเปNาหมายเพ่ือการเข�าร)วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย)างละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่งต)าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
กิจกรรมนั้นให�ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 3) เอาใจใส)ต)อทุกอย)างท่ีเกิดข้ึน สังเกตให�กว�างขวางท่ีสุด 4) ใช�
ประสบการณ$ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย�อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต)ละวัน 6) จด
บันทึกอย)างละเอียด 
   3.2 การสังเกตแบบไม)มีส)วนร)วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปLนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร�าง และความสัมพันธ$ของสมาชิกในสังคม 
หมู)บ�าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม)มีความสัมพันธ$เก่ียวข�องกับกิจกรรมท่ีสังเกต และผู�ท่ีอยู)
ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม)รู�ตัวว)าตนเองถูกสังเกต  
  4. การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู� ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความต�องการของยุทธศาสตร$ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต�องมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการ
สํารวจ 
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 5.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$ มีความจําเปLนอย)างยิ่งท่ีจะต�องใช�เอกสาร 
ซ่ึงเปLนเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร$การพัฒนา ปvญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน สาเหตุของปvญหา แนว
ทางการแก�ไขปvญหา ตลอดจนการกําหนดเปNาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน$ขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน  

       การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค$การบริหารส)วนตําบลหนองปลิงได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�เปLนเครื่องมือใน
การพัฒนาองค$การบริหารส)วนตําบลให�บรรลุเปNาหมายท่ีวางไว� เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไขปvญหา
ให� กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต�องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปLนผู�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการ
จะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต)อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบห�าวันนับแต)วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล)าวและ
ต�องปKดประกาศไว�เปLนระยะเวลาไม)น�อยกว)าสามสิบวันโดยอย)างน�อยป;ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป;   
  โดยเครื่องมือท่ีใช2ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร$ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด2วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช�การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได�

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช2ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต)อผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต)อการให�บริการ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถ่ิน 
 เปLนแบบท่ีกําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให� 

คะแนนตามเกณฑ$ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเปLนส)วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�แล�ว 
เสร็จภายในสี่สิบห�าวัน นับแต)วันท่ีประกาศใช�แผนยุทธศาสตร$การพัฒนา แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร!สําหรับแผนยุทธศาสตร!การพัฒนา 
ท2องถ่ินเพ่ือความสอดคล2องของยุทธศาสตร!ประกอบด2วย 
   1.๑ ข�อมูลสภาพท่ัวไปขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 10 คะแนน 
   ๑.2 การวิเคราะห$สภาวการณ$และศักยภาพ 25 คะแนน 
   ๑.๓ ยุทธศาสตร$ 65 คะแนน ประกอบด�วย 
      (1) ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 10 คะแนน 
      (2) ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
      (3) ยุทธศาสตร$จังหวัด 10 คะแนน 

   (4) วิสัยทัศน$ 5 คะแนน 
      (5) พันธกิจ 5 คะแนน 
      (6) เปNาประสงค$ของแต)ละประเด็นพันธกิจ 5 คะแนน 

   (7) ตัวชี้วัดระดับเปNาประสงค$ (ตัวชี้วัดรวม) 5 คะแนน 
   (8) จุดมุ)งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 5 คะแนน 
   (9) ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) 5 คะแนน 

     (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร! 

สําหรับแผนยุทธศาสตร!การพัฒนาท2องถ่ินเพ่ือความสอดคล2องของยุทธศาสตร! 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 10 
2. การวิเคราะห$สภาวการณ$และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร$ ประกอบด�วย 65 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร$จังหวัด (๑๐) 
   3.๔ วิสัยทัศน$ (5) 
   3.๕ พันธกิจ (5) 
   3.๖ เปNาประสงค$ของแต)ละประเด็นพันธกิจ (5) 
   3.๗ ตัวชี้วัดระดับเปNาประสงค$(ตัวชี้วัดรวม) (5) 
   3.๘ จุดมุ)งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต(แนวทางการพัฒนา) (5) 
   3.๙ ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) (5) 
   3.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได2 
1. ข2อมูลสภาพท่ัวไป
ของ 
องค!กรปกครองส�วน 
ท2องถ่ินข2อมูลสภาพ
ท่ัวไป 
ขององค!กรปกครอง
ส�วน 
ท2องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด2วยข2อมูลดังนี้ 
(1) ข�อมูลท่ัวไป เปLน ข�อมูลเก่ียวกับท่ีต้ัง อาณาเขต เขตการ
ปกครอง  ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย$สิน  ทรัพยากรธรรมชาติกลุ)มองค$กรประชาสังคม กลุ)ม
ธุรกิจท�องถ่ิน เปLนต�น 
หรือข�อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปLนสําหรับการพัฒนาท�องถ่ิน 

10 
(2) 

 
 

 

 

(2) ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท�องถ่ิน เปLนข�อมูล โครงสร�างและ
กระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ$
ต)างๆโครงสร�างผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ินขององค$กร
ปกครองส)วนท�องถ่ิน เปLนต�น 

(๒)  

3) จุดยืนทางยุทธศาสตร$ (Positioning) ขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน ความมุ)งม่ันอันแน)วแน)ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

(๒)  

(4) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
หรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 

(๒)  

(5) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร)วมคิด 
ร)วมทําร)วมตัดสินใจ ร)วมตรวจสอบ ร)วมรับประโยชน$ ร)วม
แก�ปvญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือแก�ปvญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตาม
อํานาจหน�าท่ีขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

(๒)  

2 . การวิเคราะห! 
สภาวการณ!และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด2วยข2อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห$ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร$จังหวัด ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน
นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน 

25 
3 

 

(2) การวิเคราะห$การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช�ผลของการบังคับใช� สภาพการณ$ท่ีเกิดข้ึนต)อการพัฒนา
ท�องถ่ิน 

๒  

(3) การวิ เคราะห$ทางสังคม เช)น ด�านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปvญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปvญญาท�องถ่ิน เปLนต�น 

๔  

(4) การวิเคราะห$ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การ
ส)งเสริมอาชีพ กลุ)มอาชีพ กลุ)มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ)มต)างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปLนอยู)ท่ัวไป เปLนต�น 

๔  

 



 
-๑45- 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได2 
 (5) การวิเคราะห$สิ่งแวดล�อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต)างๆ ทาง 

ภูมิศาสตร$ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ$ท่ีมีผลต)อ 
สิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

๔  

(6) ผลการวิเคราะห$ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปvจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค 
SWOTAnalysis ท่ีอาจส)งผลต)อการดําเนินงานได�แก) S-Strength 
(จุดแข็ง)WWeakness(จุดอ)อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

๔  

(7) สรุปประเด็นปvญหาและความต�องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 
มีการนําเสนอปvญหา ค�นหาสาเหตุของปvญหาหรือสมมติฐานของ
ปvญหา แนวทางการแก�ไขปvญหาหรือวิธีการแก�ไขปvญหา การ
กําหนดวัตถุประสงค$เพ่ือแก�ไขปvญหา 

๔  

3. ยุทธศาสตร! 
3 .1 ยุทธศาสตร!ของ 
องค!กรปกครองส�วน 
ท2องถ่ิน 
 
3 .2 ยุทธศาสตร!ของ 
องค!กรปกครองส�วน 
ท2องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร!
จังหวัด 
 
3.4 วิสัยทัศน! 
 
 
 
3.5 พันธกิจ 
 
 
3.6 เปRาประสงค!ของ
แต�ละประเด็นพันธกิจ 
3 . 7 ตัวช้ีวัดระดับ 
เปRาประสงค! (ตัวช้ีวัด
รวม 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน สอดคล�องกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเด็นปvญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร$ขององค$กร
ปกครองส)วนท�องถ่ิน 

65 
10 

 

ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล�องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของ
ท�องถ่ิน และยุทธศาสตร$จังหวัด 

๑๐  

ยุทธศาสตร$จังหวัด สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห)งชาติ แผนการบริหารราชการแผ)นดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร$ 
คสช .และนโยบายรัฐบาล 

๑๐  

วิสัยทัศน$ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
ต�องการจะเปLนหรือบรรลุถึงอนาคตอย)างชัดเจน สอดคล�องกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเปLนลักษณะเฉพาะขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน 

๕  

พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทําตามอํานาจหน�าท่ีของ
องค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีจะนําไปสู)การบรรลุวิสัยทัศน$ แสดง
ให�เห็นถึงความชัดเจนของภารกิจ 

๕  

เปNาประสงค$ของแต)ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล�องและ
สนับสนุนต)อพันธกิจท่ีจะเกิดข้ึน มุ)งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

๕  

ตัวชี้วัดระดับเปNาประสงค$ (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งท่ีวัดได�ท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของเปNาประสงค$โดยรวม เปLนตัวกําหนดว)าผลสัมฤทธิ์
จะเกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท�องถ่ิน 

๕  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ! คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได2 
3.8 จุดมุ�งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต 
(แนวทางการพัฒนา) 
 
 
3 . 9 ตัวช้ีวัดระแนว 
ทางการพัฒนา 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

จุดมุ)งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา ) 
กําหนดจุดมุ)งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาท่ี
เกิดจากเปNาประสงค$ พันธกิจ ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู)การจัดทําโครงการพัฒนาท�องถ่ินใน
แผนพัฒนาสี่ป; 

๕  

ตัวชี้วัดระแนวทางการพัฒนา สิ่งท่ีวัดได�ท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของแนวทางการพัฒนา เปLนตัวกําหนดว)าผลสัมฤทธิ์จะ
เกิดข้ึนโดยรวมในการพัฒนาท�องถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสู)การจัดทํา
โครงการพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาสี่ป; 

๕  

ผลผลิต/โครงการ เปLนผลผลิตท่ีเปLนชุดหรือเปLนโครงการท่ีเปLนชุด 
กลุ)มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปLนต�น เพ่ือน าไปสู)
การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาสี่ป; 

๕  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๒.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล�องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข�อ 29 กําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผน เม่ือดําเนินการเสร็จแล�วรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต)อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบห�าวันนับแต)วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล)าวและต�องปKดประกาศไว�เปLนระยะเวลาไม)น�อยกว)าสามสิบวันโดยอย)างน�อยป;ละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป;    
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินเปLนการติดตามและประเมินผลความสอดคล�องและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินได�ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว)าเปLนไปตามเปNาหมายการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับพันธกิจซ่ึง
สามารถนําไปสู)การบรรลุวิสัยทัศน$ท่ีองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินกําหนดหรือไม) และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินร)วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป;  ดังนี้ 

๑.๑ การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; ดังนี้ 

(๑) ความสอดคล�อง (Relevance) ของยุทธศาสตร$ แผน และกลยุทธ$ท่ีกําหนด 
(๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน)วยงาน 
(๓) ความก�าวหน�า (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไว�ตามแผน โดยมีการติดตามผล  ( Monitoring)  
(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปLนการศึกษาความสัมพันธ$ระหว)างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช�โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 

(๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปLนการศึกษาถึงผลท่ีได�รับ (Effect) 
(๖) ผลลัพธ$และผลผลิต (Outcome and Output) เปLนการประเมินผลประโยชน$ท่ีเกิดจากการทํา

กิจกรรมท่ีมีต)อกลุ)มเปNาหมายท่ีได�รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
(๗) การประเมินผลกระทบเปLนการศึกษาผลท่ีได�รับรวมยอด (Overall Effect) 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช�หรืออาจ
เลือกใช�ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ก็ได� โดยอย)างน�อยต�องสามารถประเมินความ
สอดคล�องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก�าวหน�าของแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ได� ท้ังนี้ข้ึนอยู)กับคณะกรรมการฯจะ
พิจารณา 

๑.๒ การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
ท�องถ่ินสี่ป; อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 
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(4) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(5) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
Evaluation) 

(6) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�ตลอดระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�
ต้ังแต)ก)อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต)อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต)อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบห�าวันนับแต)วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล)าวและต�องปKดประกาศไว�เปLนระยะเวลาไม)น�อยกว)าสามสิบวันโดยอย)างน�อยป;ละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป;   

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินอาจให�ความเห็นหรือข�อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินและโครงการพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน
เสนอต)อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัดได� 
   

๒.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$ ซ่ึงจะต�องกําหนดวิธีการ
ติดตามและประเมินผล กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค$ประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
  ๒.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร$การพัฒนา ควรมีองค$ประกอบใหญ) ๆ ท่ีสําคัญ 3 
ประการ คือ 
    1) ผู�เข�าร)วมติดตามและประเมินผล อันได�แก) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู�รับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร$ ประชาชนในท�องถ่ิน ผู�มีส)วนเก่ียวข�อง และผู�มีส)วนได�เสียในท�องถ่ินนั้น ๆ 
    2) เครื่องมือ อันได�แก) เครื่องมืออุปกรณ$หรือสิ่งท่ีใช�เปLนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช�
ในการรวบรวมข�อมูลยุทธศาสตร$ท่ีได�กําหนดข้ึนซ่ึงมีผลต)อการพัฒนาท�องถ่ิน ข�อมูลดังกล)าวอาจเปLนได�ท้ังข�อมูลเชิง
ปริมาณและข�อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปLนและสําคัญในการนํามาหาค)าและผลของประโยชน$ท่ีได�รับจากแผน
ยุทธศาสตร$ อาจเปLนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ$ แบบทดสอบ แบบวัดความรู� แบบบันทึกข�อมูล แบบวัดความรู� แบบ
บันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะห$ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต)าง ๆ ท่ี
สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ินนั้น ๆ 
    3) กรรมวิธี อันได�แก) วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�อง
กับยุทธศาสตร$ ซ่ึงเปLนการตรวจดูเอกสารหลักฐานต)าง ๆ ท่ีเปLนทรัพย$สินขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน ท่ีเก่ียวข�องกับ
การพัฒนาท�องถ่ิน เอกสารการเบิกจ)ายงบประมาณ เช)น ถนน แม)น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ$ท่ีดินและสิ่งก)อสร�างต)าง ๆ กลุ)ม
ผลประโยชน$ต)าง ๆ เพ่ือตรวจดูว)าดําเนินการให�เปLนไปตามวัตถุประสงค$และได�รับผลตามท่ีต้ังไว�หรือไม) ทรัพย$สินต)าง ๆ มี
อยู)จริงหรือไม) สภาพของทรัพย$สินนั้นเปLนเช)นไร เปLนต�น ซ่ึงการกําหนดวิธีการเช)นนี้ต�อง มีการเก็บข�อมูล วิเคราะห$ข�อมูล  
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(Data analysis) ด�วยระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต�องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว)าเปLนการติดตามและ
ประเมินผลท่ีไหน กลุ)มประชากรเปLนใคร ใช�เครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะห$ข�อมูล การสรุปผล ผลของการ
ติดตามและประเมินผลให�ภาพรวมโดยบอกว)าได�อะไร เปLนอย)างไร ปvญหาของแผนยุทธศาสตร$คืออะไร ต้ังข�อสังเกต
อย)างไร 
  ๒.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปLนการวางโครงสร�างเฉพาะ (structure) ของการ
วางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให�สามารถตอบปvญหาการ
ติดตามและประเมินผลได�อย)างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปNาหมายเพ่ือ 
     1.1) มุ)งตอบปvญหาการติดตามและประเมินผลได�อย)างตรงประเด็น 
     1.2) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร$ท่ีจะเกิดข้ึนได� 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เปLนเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบ�านโดยรวมก)อนท่ีจะ
ดําเนินการในรายละเอียดอ่ืน ๆ ต)อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$จึงต�องมาก)อนการ
วางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก)อนการลงพ้ืนท่ีจริง การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$จึงเปLนการ
กําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต)าง ๆ ด�วย   โดยต�องกําหนดประเด็นปvญหา การวาง
กรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข�อมูล การวิเคราะห$ข�อมูล และการสรุปผล 
 
  ๒.2.๓  วิธีการเก็บรวบรวมข2อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร!  
    การเก็บข�อมูลจึงเปLนส)วนหนึ่งของการแสวงหาข�อเท็จจริงเพ่ือให�ได�ความจริงในการวางแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน ตลอดจนการใช�สถิติเปLนเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปvญหา แนวทางต)าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวม
ข�อมูลถือได�ว)าเปLนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการค�นคว�าหาคําตอบ เนื่องจากถ�าได�ข�อมูลท่ีไม)น)าเชื่อถือหรือเปLนข�อมูลท่ีไม)มี
คุณภาพ ย)อมส)งผลกระทบต)อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล  โดยการสํารวจ 
(survey)เปLนการรวบรวมข�อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผู�จัดทําไว�แล�ว หรืออาจเปLนข�อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลต�องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
จะต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู�มีส)วนเก่ียวข�อง เจ�าหน�าท่ี/บุคลากรขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน เปLนข�อมูลท่ีมีอยู)ตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความต�องการ ซ่ึงศึกษาได�โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได� 

๒.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใช2ในการติดตามและประเมินผล 
 กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร$ ประกอบด�วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ$ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 
  1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับ
การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต)าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  2. การสัมภาษณ! (Interviews) อาจเปLนการสัมภาษณ$เด่ียว หรือกลุ)มก็ได� การสัมภาษณ$เปLนการยืนยันว)า 
ผู�มีส)วนเก่ียวข�อง ผู�ได�รับผลกระทบมีความเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต�องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ$ด�วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ$ถูกแบ)งออกเปLน 2 ประเภท คือ 1) การ
สัมภาษณ$แบบเปLนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใช�แบบสัมภาษณ$แบบมีโครงสร�าง 
(structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ$ 2) การสัมภาษณ$แบบไม)เปLนทางการ (informal interview) ซ่ึงคล�าย ๆ 
กับการพูดสนทนาอย)างไม)มีพิธีรีตอง ไม)เคร)งครัดในข้ันตอน และลําดับของข�อความ การดําเนินการสัมภาษณ$มักมีเพียง
แนวทางการสัมภาษณ$กว�าง ๆ ท่ีเปLนสาระสําคัญท่ีต�องการ  การให�ได�ข�อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$โดย
วิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ$แบบไม)เปLนทางการ 2 วิธี คือ 
   1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปLนการสัมภาษณ$ในรูปแบบของการสนทนา
ระหว)างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู�ให�ข�อมูล เปLนการขอข�อมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล และผล 
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ของยุทธศาสตร$ท่ีได�รับ การสัมภาษณ$แบบนี้นอกจากจะได�ข�อมูลแล�วยังเปLนการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สร�างความเชื่อถือ
ไว�วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด�วย 
   2) การสัมภาษณ$เชิงลึก (in-depth interview) เปLนการสนทนาซักถามผู�ให�ข�อมูลหลักบางคนใน
หมู)บ�าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู� ความเข�าใจในประเด็นยุทธศาสตร$มากกว)าคนอ่ืน ๆ มีประสบการณ$ด�านการ
พัฒนาท�องถ่ิน การวางแผน 
  3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช�การสังเกตเพ่ือเฝNาดูว)ากําลังเกิด
อะไรข้ึน กับการพัฒนาท�องถ่ิน ต�องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต การ
สังเกต คือการเฝNาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย)างเอาใจใส)และละเอียดถ่ีถ�วน โดยใช�ประสาทสัมผัสหลายอย)างพร�อม ๆ กัน เช)น ตาดู หู
ฟvง ถ�าสิ่งนั้นสัมผัสได�ก็ต�องสัมผัส ในการเก็บข�อมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทํา
ควบคู)กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ$ เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีรอบด�าน สามารถนํามา
วิเคราะห$หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ$กับสิ่งต)าง ๆ ในปรากฏการณ$ของยุทธศาสตร$ได� การสังเกตใน
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ)งได�เปLน 2 ประเภท 
   3.1 การสังเกตแบบมีส)วนร)วม (Participant observation) เปLนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข�าไปใช�ชีวิตร)วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร)วมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมีส)วนร)วมนี้มีลักษณะเด)น 
คือ 1) มีเปNาหมายเพ่ือการเข�าร)วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย)างละเอียด 2) มีความตระหนักถึงสิ่งต)าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
กิจกรรมนั้นให�ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 3) เอาใจใส)ต)อทุกอย)างท่ีเกิดข้ึน สังเกตให�กว�างขวางท่ีสุด 4) ใช�
ประสบการณ$ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 5) ทบทวนย�อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต)ละวัน 6) จด
บันทึกอย)างละเอียด 
   3.2 การสังเกตแบบไม)มีส)วนร)วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เปLนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร�าง และความสัมพันธ$ของสมาชิกในสังคม 
หมู)บ�าน/ชุมชนนั้น ๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม)มีความสัมพันธ$เก่ียวข�องกับกิจกรรมท่ีสังเกต และผู�ท่ีอยู)
ในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไม)รู�ตัวว)าตนเองถูกสังเกต  
  4. การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู� ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความต�องการของยุทธศาสตร$ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต�องมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการ
สํารวจ 
 5.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร$ มีความจําเปLนอย)างยิ่งท่ีจะต�องใช�เอกสาร 
ซ่ึงเปLนเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร$การพัฒนา ปvญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน สาเหตุของปvญหา แนว
ทางการแก�ไขปvญหา ตลอดจนการกําหนดเปNาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน$ขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน  

       การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค$การบริหารส)วนตําบลสุวรรณคามได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�เปLนเครื่องมือใน
การพัฒนาองค$การบริหารส)วนตําบลให�บรรลุเปNาหมายท่ีวางไว� เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไขปvญหา
ให� กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต�องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข�อ ๑๓  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปLนผู�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการ
จะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต)อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบห�าวันนับแต)วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล)าวและ
ต�องปKดประกาศไว�เปLนระยะเวลาไม)น�อยกว)าสามสิบวันโดยอย)างน�อยป;ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป;   
  โดยเครื่องมือท่ีใช2ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร$ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด2วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช�การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได�

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช2ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต)อผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต)อการให�บริการ 
ให�ใช�แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินแนวทางการ 

พิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการ สําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร$และ 
โครงการ ดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ$ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเปLนส)วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในสี่สิบห�าวัน นับแต)วันท่ีประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; 

แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผล โครงการ สําหรับแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป; 
เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร$และโครงการ ประกอบด�วย 

 1. การสรุปสถานการณ$การพัฒนา 10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป;ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป;ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร$การพัฒนา 10 คะแนน 
 5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด�วย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
    (2) กําหนดวัตถุประสงค$สอดคล�องกับโครงการ 5 คะแนน 
    (3) จํานวนวัตถุประสงค$มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 คะแนน 
    (4) เปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนนําไปสู)การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง  
        5 คะแนน 
    (5) เปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�อง ต)อเนื่องกับระยะเวลาป; (3 ป;)  
        3 คะแนน 
    (6) งบประมาณ มีความสอดคล�องกับปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 คะแนน 
    (7) มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
    (8) มีงบประมาณท่ีผ)านมา 3 ป;ย�อนหลัง ตามความเปLนจริง3 คะแนน 
    (9) โครงการแต)ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป; ทุกโครงการ5 คะแนน 
    (10) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค$และผลท่ีคาดว)าจะได�รับ  
         5 คะแนน 
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    (11) ตัวชี้วัด (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ 5 คะแนน 
    (12) ผลท่ีคาดว)าจะได�รับ สอดคล�องกับโครงการ 4 คะแนน 
    (13) ผลท่ีคาดว)าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค$5 คะแนน 
    (14) หน)วยงานรับผิดชอบสอบคล�องกับ แบบ ยท . 03 และ แบบยท. 04 3 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ$ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อน 

การพัฒนาท�องถ่ินขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน ไม)ควรน�อยกว)าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 
                                         แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการ 

สําหรับแผนพัฒนาสามป;เพ่ือความสอดคล�องของยุทธศาสตร$และโครงการ 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ$การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป;ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป;ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร$การพัฒนา ๑๐ 
5. โครงการพัฒนาประกอบด�วย ๖๐ 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงค$สอดคล�องกับโครงการ 5 
   5.3 จํานวนวัตถุประสงค$มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ 
   5.4 เปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู)การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 5 
   5.5เปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�อง ต)อเนื่องกับระยะเวลาป; (3 ป;) ๓ 
   5.6 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปNาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
   5.8 มีงบประมาณท่ีผ)านมา 3 ป;ย�อนหลัง ตามความเปLนจริง ๓ 
   5.9 โครงการแต)ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป; ทุกโครงการ ๕ 
   5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค$และผลท่ีคาดว)าจะได�รับ ๕ 
   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ ๔ 
   5.12 ผลท่ีคาดว)าจะได�รับ สอดคล�องกับโครงการ ๕ 
   5.13 ผลท่ีคาดว)าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค$ ๕ 
   1.14 หน)วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล�องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 ๓ 

รวม 100 
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1.สรุปสถานการณ!
การพัฒนา 

เปLนการวิเคราะห$ด�วยระบบ SWOT Analysis เปLนการวิเคราะห$
สภาพการพัฒนาท�องถ่ินและองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีเปLน
องค$กรหลักในการพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือค�นหาจุดแข็งจุดอ)อนโอกาส
และอุปสรรคท่ีอาจส)งผลต)อการดําเนินงานประเด็นท่ีต�องมีการ
วิเคราะห$ได�แก) S-Strength(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ)อน)    
O-Opportunity (โอกาส) และThreat(อุปสรรค) หลักการสําคัญก็
คือการวิเคราะห$โดยการสํารวจจากสภาพการณ$ 2 ด�านคือ
สภาพการณ$ภายในและสภาพการณ$ภายนอกเพ่ือให�รู�จักตนเอง
และรู�จักสภาพแวดล�อมในการ บริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

๑๐  

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
สามปVไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต)างๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช)นการวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต)างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว)าเปLนไปตามท่ีต้ังเปNาหมายเอาไว�หรือไม)จํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีได�กําหนดไว�เท)าไหร) จํานวนท่ีไม)สามารถดําเนินการได�มี
จํานวนเท)าไหร) สามารถอธิบายได�ตามหลัก ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�กําหนด
ไว� 

๑๐  

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
สามปVไปปฏิบัติ 
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคต)างๆ มาใช�เพ่ือวัดว)าภารกิจ โครงการ กิจ กรรม งาน
ต)างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต)อความต�องการของ
ประชาชนหรือไม)และเปLนไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม) ประชาชน
พึงพอใจหรือไม) สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ$ การดําเนินการต)างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต�อง คงทนถาวร สามารถใช�การได�ตาวัตถุประสงค$
หรือไม) ซ่ึงเปLนไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค$และเปNาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส)วนราชการหรือหน)วยงาน 

๑๐  

4. แนวทางการ
พัฒนา 
และยุทธศาสตร!การ 
พัฒนา 

วิเคราะห$แนวทางการพัฒนาว)ามีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร$
ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินในมิติต)างๆ จนนําไปสู)การจัดทํา
โครงการพัฒนาท�องถ่ินโดยใช� SWOT Analysis และหลักการ 
บูรณาการ(integration) กับองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดต)อกัน 

๑๐  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด2วยข2อมูลดังนี้ 
เปLนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค$สนองต)อแผนยุทธศาสตร$การพัฒนา
ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีกําหนดไว�ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ)งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ)านแล�วเข�าใจได�ว)า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
๕ 
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5.2 กําหนด
วัตถุประสงค! 
สอดคล2องกับโครงการ 
 
5.3 จํานวน
วัตถุประสงค! 
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 
 
 
5.4 เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 
มีความชัดเจนนําไปสู�
การตั้งงบประมาณได2
ถูกต2อง 
 
 
 
5.5 เปRาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ ) 
มีความสอดคล2อง 
ต�อเนื่องกับระยะเวลาปV 
(3 ปV) 
 
5.6 งบประมาณ มี
ความสอดคล2องกับ
เปRาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 
5.7 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต2องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณท่ี
ผ�านมา 3 ปVย2อนหลัง 
ตามความเปYนจริง 
 
 
 

มีวัตถุประสงค$ชัดเจน (clear objective) โครงการต�องกําหนด 
วัตถุประสงค$สอดคล�องกับความเปLนมาของโครงการ สอดคล�องกับ 
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค$ มีความเปLนไปได�ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕  

การเขียนวัตถุประสงค$ควรต�องคํานึงถึง (1)มีความเปLนไปได�และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได� (3) ระบุสิ่งท่ีต�องการ
ดําเนินงานอย)างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได� (4) เปLนเหตุเปLนผลสอดคล�องกับความเปLนจริง (5) ส)งผล
ต)อการบ)งบอกเวลาได� 

๓  

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเปLนทิศทางท่ีต�องไปให�ถึง
เปNาหมายต�องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท)าไร กลุ)มเปNาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย)างไร กลุ)มเปNาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให�ชัดเจนว)าโครงการนี้จะทําท่ีไหน 
เริ่มต�นในช)วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ)มเปNาหมายของ
โครงการ หากกลุ)มเปNาหมายมีหลายกลุ)ม ให�บอกชัดลงไปว)าใครคือ
กลุ)มเปNาหมายหลัก ใครคือกลุ)มเปNาหมายรอง 

๕  

การกําหนดเปNาหมายเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการต)อเนื่อง
สามป;เพ่ือให�เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ 
(Quality)ค)าใช�จ)าย (Cost)เวลา (Time) 

๓  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5ประการ
ในการจัดทําโครงการได�แก) 1) ความประหยัด (Economy) 2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 4)ความยุติธรรม(Equity) และ 5) ความโปร)งใส 
(Transparency) 

๔  

การ ประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการ 
ถูกต�องตามหลักวิชาการทางช)าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท�องถ่ินมีความโปร)งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิง
ประจักษ$ 

๕  

ต�องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ป;ย�อนหลังตามหลักความ
เปLนจริง กรณีมี 2 ป; ก็ให�แสดง 2 ป; กรณีมี 1 ป; ก็ให�แสดง 1 ป; 
โครงการดังกล)าวเปLนโครงการเดียวกันกับโครงการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตท่ีกําหนดระยะเวลาไว� 3 ป; 

๓ 
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5.9 โครงการแต�ละ 
โครงการครอบคลุม 
ระยะเวลา 3 ปV ทุก 
โครงการ 
5.10 มีการกําหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล2องกับ
วัตถุประสงค!และผลท่ี
คาดว�าจะได2รับ 
 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) 
วัดได2ถูกต2องตามหลัก
ของการจัดทําโครงการ 
5.12 ผลท่ีคาดว�าจะ 
ได2รับ สอดคล2องกับ 
โครงการ 
5.13 ผลท่ีคาดว�าจะ 
ได2รับ สอดคล2องกับ 
วัตถุประสงค! 
 
๕.14 หน�วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบ
คล2องกับ แบบ ยท . 
03 และแบบ ยท. 04 

 
โครงการพัฒนาท่ีได�จัดทําไว�มีระยะเวลาและครอบคลุมท้ัง 3 ป; 
ทุกโครงการ 

 
๕ 

 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ีสามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช�บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได� 

๕  

ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีกําหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงค$และผลท่ีคาดว)าจะ
ได�รับกําหนดการวัดอันเปLนเครื่องมือว)าโครงการบรรลุวัตถุประสงค$
ของโครงการ อาจเปLนร�อยละ จํานวน เปLนต�น 

๔  

ผลท่ีคาดว)าจะได�รับท่ีเกิดข้ึนจากวัตถุประสงค$ท่ีตอบผลว)า
ดําเนินการได�ตามโครงการ ผลเกิดข้ึนตามชื่อของโครงการท่ีได�ตั้ง
ไว� 

๕  

ผลท่ีได�รับเปLนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค$ท่ีตั้งไว� การได�ผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะต�องเท)ากับวัตถุประสงค$หรือมากกว)าวัตถุประสงค$ 

๕  

หน)วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ 
แบบ ผ.01 จะต�องถูกต�อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร$ แนวทางการ
พัฒนา โครงการขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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๓. สรุปผลการพัฒนาท2องถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร$ 
ป;งบประมาณ ๒๕๕๗ ป;งบประมาณ ๒๕๕๘ ป;งบประมาณ ๒๕๕๙ รวม

โครงการ 
ท่ีได�

ดําเนินงาน 

โครงการ
ตาม

ข�อบัญญัติฯ 

โครงการ 
ท่ีได�

ดําเนินการ 

โครงการ
ตาม

ข�อบัญญัติฯ 

โครงการ 
ท่ีได�

ดําเนินการ 

โครงการ
ตาม

ข�อบัญญัติฯ 

โครงการ 
ท่ีได�

ดําเนินการ 
การบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

26 24 30 27 25 24  

การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรมนุษย$ 

26 25 25 22 27 26  

การพัฒนาด�าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

2 2 1 - 15 10  

การพัฒนาด�านการ
ท)องเท่ียว 

1 1 2 1 6 3  

รวม 55 52 54 ๕1 58 63  
 
๓.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

                  (1) ด2านการบริหารกิจการบ2านเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 องค$การบริหารส)วนตําบลได�ปรับปรุงและก)อสร�างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและความปลอดภัยแก)ประชาชน ความสวยงามของบ�านเมือง การระบายน้ํา ปNองกันน้ําท)วม เช)น การก)อสร�างถนน 
การปรับปรุง ซ)อมแซมถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  การขุดเจาะบ)อบาดาล การขยายเขตไฟฟNาสาธารณะเปLน
ต�น  มีการส)งเสริมและสนับสนุนให�พนักงาน ลูกจ�าง คณะผู�บริหาร และ สมาชิกสภามีความรู�ในด�านการปกครองและด�าน
กฎหมาย จัดอบรมให�ความรู�กับผู�นําชุมชนทุกกลุ)ม เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของผู�นําชุมชน และส)งเสริมให�มีบทบาทใน
การเข�ามามีส)วนร)วมในการพัฒนาชุมชนท�องถ่ินมากยิ่งข้ึน  มีการจัดประชุมประชาคมตําบลด�านต)างๆ  เพ่ือเปLนเวทีให�
ประชาชนมีส)วนร)วมในการแสดงความคิดเห็นในกิจการการบริหารงานขององค$การบริหารส)วนตําบลสุวรรณคาม และ
รับทราบข�อมูลข)าวสารท่ีสําคัญของราชการ 

  (2) ด2านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย! 
  มีการส)งเสริมฝ�กอบรมด�านอาชีพและมีการจัดบริการศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ$การเรียนการ
สอนแก)โรงเรียนในพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให�กับ
เด็กในวัยเรียนอย)างท่ัวถึง  ส)งเสริม สนับสนุน การบริการด�านสาธารณสุข ให�ครอบคลุมและท่ัวถึง เช)น จัดซ้ือวัคซีน, 
น้ํายาและสารเคมีต)าง ๆ, อุดหนุนงบประมาณให�กับโรงพยาบาลส)งเสริมสุขภาพตําบลหนองปลิง ในการดําเนินการต)าง ๆ 
มีการดําเนินการโครงการปNองกันการแพร)ระบาดของโรคไข�เลือดออก โดยการพ)นหมอกควันกําจัดแหล)งเพาะพันธุ$ยุงใน
ตําบล โดยความร)วมมือกับ 
ภาคส)วนท่ีเก่ียวข�อง ได�แก) อสม. โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จัดอบรมให�ความรู�แก) อสม. ประชาชน ด�านสาธารณสุขต)างๆ
และส)งเสริมให�ผู�พิการ ปvญญาอ)อน และผู�ด�อยโอกาสทางสังคมได�มีโอกาสท่ีดีข้ึน เช)น โครงการสงเคราะห$เบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุ   ผู�พิการ , ผู�ป�วยเอดส$ เปLนต�น   ส)งเสริมการจัดการแข)งขันกีฬาระดับต)าง ๆ เช)น   การแข)งขันกีฬาระดับตําบล  
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การแข)งขันกีฬาระดับอําเภอ  การแข)งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรขององค$การบริหารส)วนตําบลในการเข�า 
ร)วมการแข)งขันระดับต)าง ๆ มุ)งเน�นการแก�ไขปvญหายาเสพติดในชุมชนให�หมดไป เช)น โครงการรณรงค$และให�ความรู�แก)
เยาวชนเก่ียวกับยาเสพติด มีการส)งเสริมให�ประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกร�อน เพ่ือลดปริมาณขยะ 

(3) ด2านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 องค$การบริหารส)วนตําบลได�ดําเนินการแก�ไขปvญหาด�านแหล)งน้ํา เพ่ือลดปvญหาการขาดแคลนน้ําในช)วง

หน�าแล�ง ซ่ึงเปLนปvญหาเร)งด)วนท่ีจะต�องดําเนินการโดยการ ขุดเจาะบ)อบาดาล ให�กับหมู)บ�านท่ีขาดแคลนน้ํา 

  (4) ด2านเศรษฐกิจการค2า การลงทุนและการท�องเท่ียว 
  องค$การบริหารส)วนตําบลได�ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ)งพัฒนาอาชีพ และเน�นการ
รวมกลุ)มเพ่ือสร�างรายได� เช)น การอุดหนุนงบประมาณให�กับกลุ)มอาชีพต)าง ๆ  และการฝ�กอบรมอาชีพให�กับประชาชน     
มีการส)งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรมท�องถ่ิน โดยเน�นการ 
มีส)วนร)วมของประชาชนในท�องถ่ิน 

   ๔. ข2อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท2องถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู�อนาคต 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล)าช�า เพราะการดําเนินงานต)างๆ ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินต�องผ)าน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซ�อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน)ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ)งยากมากข้ึน 
 ๓. ปvญหาอาจไม)ได�รับการแก�ไขอย)างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได�ยากและบาง

เรื่องอาจทําไม)ได�   
๔.๒ ข2อสังเกต ข2อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ควรพิจารณาใช�แผนยุทธศาสตร$การพัฒนามาเปLนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;และให�มีความสอดคล�องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป;ป;ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป;  

๓)  ควรเร)งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ)ายประจําป;ให�
สามารถดําเนินการได�ในป;งบประมาณนั้น   

๔) องค$การบริหารส)วนตําบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต)ละด�าน
ท่ีจะต�องดําเนินการ ซ่ึงจะช)วยลดปvญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจ)ายรายการใหม) 

 

 


