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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 
 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

1.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
1.1.1 ก าหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 

1.1.2 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความเพียงพอ 
(Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
เป็นต้น 

1.1.3 ก าหนด แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัด
ด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้
สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

1.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามประประเมินผล 
  1.2.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
  1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ 
บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นนั้นๆ  
  1.2.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนด
วิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
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 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

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

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี ้ยังได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด  ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และ 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20  

3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  

 (4)  วิสัยทัศน์ (5)  

 (5)  กลยุทธ์ (5)  

 (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5)  

 (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5)  

 (8)  แผนงาน (5)  

 (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพ
ติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
ฯลฯ  

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 

วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) T-
Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รฐั แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล      303 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธ
ศาตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 

 
************************************** 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ 
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
       (1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 

(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
(3) ความก้าวหน้า (Progress)  กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ 

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจน าแนวทางทั้งหมดที่

ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผน
สามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 
  1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้        

   (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

   (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

   (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 
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  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง        
  ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

 

1.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548   ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพฒันา ประกอบด้วย 60  
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)  
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5)  

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5)  

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)  
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5)  

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)  
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5)  

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5)  
รวมคะแนน 100  
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

10  
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2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/ Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ  

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

(5)  
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และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร  
เทคโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา และ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

5.11 การก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดว่า ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทอง
ถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

และข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทอง
ถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ 
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศ e-plan, e-laas   

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม จาก

หน่วยงานภายนอก คือ มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปี
ที่ผ่านมาได้จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จ านวนมาก ครอบคลุมงานทุกด้านโดยค านึงถึงความต้องการ
ของชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนและไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ 
เนื่องจากเป็นความต้องการของชุมชนต้องการให้บรรจุแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไว้ในแผน เพ่ือให้
สะดวกต่อการด าเนินงาน หากมีงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามาสนับสนุน  ท าให้ในเชิงปริมาณการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบ 100 % 

3. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วมไหลหลาก ภัยแล้ง อุทกภัยฯลฯ  
ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น และบรรเทาความ
เดือดร้อนลงได ้

4. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจและไม่เห็นถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงาน  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
และสร้างจิตส านึกในการพัฒนาต าบลร่วมกัน 
  5. ควรสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดเก็บภาษี) ให้กับประชาชนเกิด
ความเข้าใจได้ง่าย เช่น ประมาณการจัดเก็บภาษีไว้เท่าใด สามารถจัดเก็บได้จริงเท่าใด และน าเงินภาษีที่จัดเก็บ
ได้ไปใช้ในการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน โครงการใดใช้
งบประมาณเท่าใด และมีแหล่งงบประมาณจากที่ใดเพ่ิมเติมบ้าง เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและความโปร่งใส 
สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ และลดช่องว่างที่อาจก่อให้เกิด
ความสงสัย และไม่เข้าใจต่างๆ 
  6. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การด าเนินโครงการเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ควรมีการบูรณาการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรในต าบล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ มีการปรับเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา บุคลากร
ในหน่วยงานควรปรับตัวและศึกษา เรียนรู้ ท าความเข้าใจให้ทันต่อสถานการณ์ 
  2. ควรจัดท าแผนพัฒนาตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ตามความจ าเป็น และค านึงถึงงบประมาณ
ของ อบต. เนื่องจากการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ระบุไว้ว่า การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนานั้น ต้องน าไปจัดท างบประมาณจริง 

 3. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของ
ระเบียบ กฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ เช่น กรณีของพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
อบต. ไม่สามารถด าเนินการโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ 
เป็นต้น 

*************************** 


	ส่วนที่ 4

