
สวนท่ี ๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

………………… 
 
๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ ขอ ๒๘ กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
  (๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน ๓ คน      

(๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน ๒ คน 
(๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน ๒ คน 
(๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน ๒ คน 

 (๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน   ๒ คน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา

หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
๔.๒  ระเบียบ  วิธีการ  และเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม 
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามคือ Gant Chat ซ่ึงจะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาสามปมีการดําเนินการมในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม 
การประเมินผล 
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปจําเปนตองมีเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือเปนกรอบในการ

ประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ ใน 
๒ ระดับคือ เกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ 
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เกณฑมาตรฐานการประเมินผลหนวยงาน 
๑. เกณฑสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย 
เปนการประเมินควาสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีนํานโยบายไป

ปฏิบัติกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในนโยบาย  โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวนคือ ผลในภาพรวม
และระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง อยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอและมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําปสัมฤทธิผล
รวมถึงการดําเนินงานท่ีมุงบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว  

๒. เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม 
๓. เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ 
๔. เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน 
๕. เกณฑการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
๖. เกณฑความพึงพอใจของลูกคา 
๗. เกณฑผลเสียหายตอสังคม 
เกณฑมาตรฐานการประเมินผลโครงการ 
๑. เกณฑความกาวหนา 
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนการประเมิน

ความกาวหนามุงท่ีจะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด
หรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง  

๒. เกณฑประสิทธิภาพ  
การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีได กับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน 

ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ี
ใชไปในการดําเนินงาน  

๓. เกณฑประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดานโดยดูจากผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการ 
๔. เกณฑผลกระทบ 
เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและหนวยงานใน

ภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท่ีมุงหวัง และผลกระทบท่ีไมไดมุงหวัง ซ่ึงอาจเปน
ผลกระทบดานบวกหรือดานลบก็ได 

๕. เกณฑความสอดคลอง 
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ

ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินความตองการท่ี
แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถนดวยวา แนวางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไข
ปญหาท่ีเปนจริงไดหรือไม  

๖. เกณฑความยั่งยืน 
เปนเกณฑการพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของกิจกรรม

วาสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได 
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแหงใหม 
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๗. เกณฑความเปนธรรม 
เปนเกณฑท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธและผลกระทบจากการดําเนิน

โครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความเปนธรรม ความเสมอภาค 
ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน  

๘. เกณฑความเสียหายของโครงการ 
เปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะกอใหเกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน 
การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมของแตละโครงการ หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ ๑ ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทร 

แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐  

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๕  

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย   

๓.๑ วิสัยทัศน (๕)  

๓.๒ พันธกิจ (๕)  

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร (๑๐)  

๓.๔ เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๕)  

๓.๕ ตัวชีว้ัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๕)  

๓.๖ กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๒)  

๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (๑๓)  

รวม ๑๐๐  
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ประเด็นการพิจารณา 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป
ขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดงัน้ี 
   - ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง พื้นฐาน 
สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญ 
   - การประชุมประชาคมหรือการประชมุอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน 
   - การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
การใชขอมูล จปฐ. 
   - มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา (เพื่อดูการดําเนินงาน 
ในแตละปที่ผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพยีงใด) 

๑๐ 
(๓) 

 
(๓) 
(๒) 
 

(๒) 
 

 

๒. การวิเคราะห 
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สาํคัญ ดานเศรษฐกิจสังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการวิเคราะห 
เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญ เพ่ือชี้ใหเหน็ศักยภาพ ปญหา  และ
ความตองการ 
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทาํแผนพัฒนาและ หรือ จปฐ. 
   - ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ  
   - มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทยีบขอมูลที่สําคัญของจังหวัด  และ
แสดงใหเหน็ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
การวิเคราะหขอมูลสังคม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม เชน กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหา
ยาเสพติด เปนตน 
   - มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของ อปท. และ
แสดงใหเหน็ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
การวิเคราะหขอมูลทรพัยากร และสิ่งแวดลอม 
   - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
   - มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท. 
SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
   - การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
   - มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถกูตอง 
สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนที ่
    - มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
โดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ 
   - มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน 
    - การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทาํ
แผนพัฒนา 

๒๕ 
 

 
 

๔ 
(๒) 
(๒) 

 
๕ 
(๓) 
 
 

(๒) 
 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
๖ 
(๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 

 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ วิสัยทัศน 

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที ่อปท. ตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
ในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพทีเ่ปน
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   - จุดเนนและส่ิงที่ตองการเปนสอดคลองกับขอมูลที่นําเสนอ 
   - มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

๖๕ 
๕ 
 

(๓) 
(๒) 

 

 



สวนท่ี ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

แผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

๙๙ 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๓.๒ พันธกิจ    - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนาํไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
   - มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร มีความชดัเจน สอดคลองกับวิสยัทัศนและเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ 
   - ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   - ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท. 
   - มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
(๔) 
(๔) 
 

(๒) 

 

๓.๔ เปาประสงค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
   - มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
   - มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการที่จะ
บรรลุอะไรในชวง ๔ ป 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๕ ตัวช้ีวัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย 
   ตัวชี้วดั 
       - มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอนผลลัพธ
ตามเปาประสงค 
       - สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   คาเปาหมาย 
       - แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
       - มึความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําไดทั้งดาน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

๑๕ 
 

 (๕) 
 

(๔) 
 

(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเดน็ยุทธศาสตรทีส่อดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็นยทุะ
ศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 
   - กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมี
บูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนาํไปสูการบรรลุเปาประสงค
และยุทธศาสตร 
   - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู
การกําหนดแผนงานโครงการ 

๑๒ 
 
 

(๖) 
 
 

(๖) 

 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชรีายการชดุโครงการ ประกอบดวย 
 โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ
โครงการ กอนบรรจุไวในแผน 
   - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
   - การจัดลําดับของโครงการ/กจิกรรม 
โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยทุธอยางชดัเจนและนําไปสู
ผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
   - มีโครงการ ครบถวนทั้ง ๓ ป (ในภาพรวมของแผน) 

๑๓ 
 

(๓) 
 

(๓) 
(๒) 

 
 

(๓) 
 

(๒) 

 

 
หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ 
สัมภาษณผูเก่ียวของ 
      ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได 
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