
ส่วนที่ ๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

………………… 
 
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๓ คน      

(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 
(๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน 
(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คน 

 (๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน   ๒ คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
๔.๒  ระเบียบ  วิธีการ  และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการมในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
การประเมินผล 
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือเป็นกรอบในการ

ประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 
๒ ระดับคือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน 
๑. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
เป็นการประเมินควาส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบายไป

ปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร ๒ ส่วนคือ ผลในภาพรวม
และระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผล
รวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว  

๒. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
๓. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
๔. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
๕. เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
๖. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
๗. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 
๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการประเมิน

ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ไปในการด าเนินงาน  

๓. เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์

จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
๔. เกณฑ์ผลกระทบ 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีที่มุ่งหวัง และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็น
ผลกระทบดา้นบวกหรือด้านลบก็ได้ 

๕. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถนด้วยว่า แนวางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่  

๖. เกณฑ์ความยั่งยืน 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรม

ว่าสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ 
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ 
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๙๖ 

๗. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนิน

โครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน  

๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ ๑ ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทร 

แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐  

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕  

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   

๓.๑ วิสัยทัศน ์ (๕)  

๓.๒ พันธกิจ (๕)  

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  

๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๕)  

๓.๕ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๒)  

๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๓)  

รวม ๑๐๐  
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๙๗ 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี้ 
   - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง พื้นฐาน 
สถานที่ท่องเท่ียว เป็นต้น และขอ้มูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
   - การประชุมประชาคมหรือการประชมุอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
   - การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
   - มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงาน 
ในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากนอ้ยเพียงใด) 

๑๐ 
(๓) 

 
(๓) 
(๒) 
 

(๒) 
 

 

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ดา้นเศรษฐกิจสังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห ์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เหน็ศักยภาพ ปญัหา  และ
ความต้องการ 
การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ หรือ จปฐ. 
   - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ  
   - มีการวิเคราะห ์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด  และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปัญหา 
การวิเคราะหข์้อมูลสังคม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด เป็นต้น 
   - มีการวิเคราะห ์หรือ เปรยีบเทียบขอ้มูลที่ส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปัญหา 
การวิเคราะหข์้อมูลทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท. 
SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
   - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
   - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปจัจัยภายในภายนอกอย่างถกูต้อง 
สรุปประเด็นปญัหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
    - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
   - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 

๒๕ 
 

 
 

๔ 
(๒) 
(๒) 

 
๕ 
(๓) 
 
 

(๒) 
 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
๖ 
(๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วสิัยทัศน ์

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที ่อปท. ตอ้งการจะเป็นหรือบรรลุถึง
ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพทีเ่ป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่น าเสนอ 
   - มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๖๕ 
๕ 
 

(๓) 
(๒) 

 

 



ส่วนท่ี ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

๙๘ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓.๒ พันธกิจ    - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน ์
   - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ มีความชดัเจน สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ 
   - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   - ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท. 
   - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
(๔) 
(๔) 
 

(๒) 

 

๓.๔ เป้าประสงค ์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง ๔ ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๕ ตัวช้ีวัดและคา่
เป้าหมายของแตล่ะ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
   ตัวชี้วดั 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปา้ประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ 
       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหนา้ในแต่ละปี 
       - มึความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

๑๕ 
 

 (๕) 
 

(๔) 
 

(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

มีการก าหนดกลยุทธข์องแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตร์ทีส่อดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยทุะ
ศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
   - กลยุทธห์รือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและมี
บูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ 

๑๒ 
 
 

(๖) 
 
 

(๖) 

 

๓.๗ บญัชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชรีายการชดุโครงการ ประกอบดว้ย 
 โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
   - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยทุธ์อย่างชดัเจนและน าไปสู่
ผลส าเร็จของเปา้ประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่งชัดเจน
และน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการ ครบถ้วนทั้ง ๓ ป ี(ในภาพรวมของแผน) 

๑๓ 
 

(๓) 
 

(๓) 
(๒) 

 
 

(๓) 
 

(๒) 

 

 
หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ 
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
      ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 


