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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผล 

 ……………………………………. 
   

1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 จุดมุ่งหมายส าคญัของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้ น คือ การประเมินว่ามีการ       
น าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถ               
วดัความสมัฤทธ์ิผลของแผนยทุธศาสตร์ได ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็น
สมมุติฐานในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินฉบบัต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินในภาพรวมได ้จ  าเป็นตอ้งประเมินผลการปฏิบติัในแต่ละกลยทุธ์ แผนงานก่อนเพื่อน าไป     
สู่การวดัความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพฒันาเป็นไปในแนวทางใด          
บรรลุวตัถุประสงค์ของการพฒันาที่ย ัง่ยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จึงตอ้งติดตามประเมินผลแผนพฒันาส่ีปีให้ได้ข้อมูล ขอ้เท็จจริง       
อนัจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบติัจริงที่เกิดขึ้น 

การติดตาม (Evaluation) 
 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบไดว้่าขณะน้ีไดมี้การไดมี้การปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์
หรือแผนสามปี ถึงระยะใดแลว้ ซ่ึงไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการติดตาม Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามไดว้่าการด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด 
ตรงกบัก าหนดระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้และแผนปฏิบติัการก็เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดตามผล  
การด าเนินงาน 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ  าเป็นตอ้งมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ

ตวัช้ีวดั (Indicators) เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชดัเจน เป็นระบบ มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบดว้ยเกณฑท์ี่ส าคญัใน 2 ระดบั คือเกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน และ     
เกณฑก์ารประเมินโครงการ ดงัน้ี  

 

•  เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบดว้ย 7 เกณฑ ์22 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1. เกณฑ์สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุวัตถปุระสงค์ของนโยบาย (Achievemant)  
  เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบติั กบัวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวใ้นนโยบาย โดยเป็นการประเมินผล
ขององคก์ร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวม เป็นการประเมินผลผลิตเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ ์
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกบัเป้าหมายรวมขององคก์ร และผลระดบัปฏิบตัิการ 
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เป็นการประเมินผลการด าเนินงานโดยพิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ             
ผลการด าเนินงานจะตอ้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอยา่งกวา้งขวางอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ
และมีก าหนดระยะเวลาที่ชดัเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผล
รวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธใ์นระยะยาว  

2.   เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัที่ส าคญั 4 ประการ คือ  
(1) การเขา้ถึง เน้นความส าคญัในเร่ืองโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส

ในสงัคมใหไ้ดรั้บบริการสาธารณะ 
(2) การจดัสรรทรัพยากร พจิารณาถึงความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ

ผลตอบแทนใหแ้ก่สมาชิกในสงัคม 
(4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเร่ืองสิทธิและโอกาส        

ในการไดรั้บบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
3. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ 

(1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวช้ีขีดความสามารถในการให้บริการและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

(2)  ความทั่วถึงและเพียงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และ            
ความครบถว้นของการใหบ้ริการทั้งในดา้นกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 

(3) ความถ่ีในการใหบ้ริการ เป็นตวัช้ีวดัระดบัการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม ่าเสมอ
ต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 

(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ  เป็นการช้ีวดัประสิทธิภาพขององค์กรที่ มุ่งเน้น            
การบริการที่รวดเร็ว ทนัเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซ่ึงในทางปฏิบติัจ  าเป็นตอ้งก าหนด
มาตรฐานการบริการไวเ้ป็นแนวทาง 
 4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ  

(1) พนัธกิจต่อสงัคม เป็นตวัช้ีวดัที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณา
ไดจ้ากวสิยัทศัน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 

(2) ความรับผดิชอบต่อสาธารณะเป็นตวัช้ีวดัถึงความรับผดิชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
(3) การให้หลักประกันความเส่ียง เป็นตวัช้ีวดัที่มีความส าคญัเพื่อให้หลักประกัน           

ว่าประชาชนผูรั้บบริการจะได้รับความคุม้ครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย      
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับขอ้ผิดพลาด เป็นตวัช้ีถึงความรับผิดชอบของผูบ้ริหารระดับสูงและ
เจา้หน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือ   
การปฏิบตัิงาน  
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5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัที่ส าคญั 4 ประการ คือ 

(1) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชน
ผูรั้บบริการและมีการพจิารณาจดัล าดบัความส าคญั 

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตวัช้ีถึงระบบเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการ 

(3) มาตรการเชิงยทุธศาสตร์ในการแกปั้ญหา เป็นตวัช้ีวดัถึงความพร้อมในการแกปั้ญหา
ใหก้บัประชาชนผูรั้บบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกวา้งให้สาธารณชน
ไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวช้ีวดัการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา        
การให้ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ             
ไม่ละเลยเพกิเฉยต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 2 ประการ คือ 

(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวช้ีว ัดความเห็นของประชาชนที่มี ต่อหน่วยงาน               
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการปฏิบติังาน 

(2) การยอมรับหรือคดัค้าน เป็นตวัช้ีวดัระดบัการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงาน
ซ่ึงพจิารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคดัคา้น เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
    ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัที่ส าคญั  2 ประการ คือ 

(1) ผลกระทบภายนอก  เป็นตวัช้ีวดัว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซ่ึงสร้างความเสียหาย
จากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวดัจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่เกิดขึ้น 

(2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตวัช้ีวดัผลเสียหายที่สังคมตอ้งแบกภาระ เช่น ค่าใชจ่้ายในฟ้ืนฟู
บูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้ นเกณฑ์และตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม 
(Multiple criteria and indicaotrs) และสามารถใชเ้ป็นกรอบหรือเคร่ืองมือในการประเมินผลลัพธ์
สุดท้ายและผลกระทบในการด าเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ         
ผลการด าเนินงานกบัระดบัการบรรลุผล และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคา้หรือประชากร
กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้ นอยู่กับลักษณะกิจกรรม                
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
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•  เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการ จ าเป็นตอ้งมีเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัเพื่อเป็นเคร่ืองมือก าหนดกรอบ

ทิศทางในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบดว้ยเกณฑท์ี่ส าคญั  8  เกณฑ ์ ดว้ยกนัคือ 
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress) 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก  าหนด            
ตามแผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหา
อุปสรรคอะไรบา้ง ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) 
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได ้จ  านวนแหล่งน ้ า
ขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา        
ที่ก  าหนด 
       (2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เน่ืองจากโครงการประกอบดว้ยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย 
จึงจ าเป็นต้องมีตัวช้ีวดัความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรม              
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้ งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม           
ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสปัดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
      (3)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวช้ีวดัความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากร             
ในโครงการ ซ่ึงครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณ               
ที่อยู่ระหว่างผูกพนั เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากร
สมัพทัธก์บัเวลาในรูปของคน – วนั (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 
                  (4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวช้ีวดัความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และ        
เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแลว้เสร็จ โดยจะสามารถใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมินและควบคุม
กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตอ้งใช้จริงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไป           

ในการด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใชน้อกจากงบประมาณแลว้ ยงัหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากร
ทางการจดัการและเวลาที่ใชไ้ปในการด าเนินงาน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ คือ 
  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตัวช้ีวดัประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร            
ทางการเงินของโครงการเพื่อให้ไดผ้ลผลิตที่เหมาะสมและคุม้ค่ากบัการลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการใชจ่้าย
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใชจ่้ายและประหยดัตน้ทุนการผลิต 
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  (2) ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจา้หน้าที่
โครงการ ซ่ึงนอกจากจะเป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพแลว้การด าเนินงานแลว้ ยงัแสดงถึงสมรรถนะและ
ศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลงัคน   
ที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดว้ย 
  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ 
จ  านวนครัวเรือนที่ไดรั้บการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เขา้เรียนต่อ             
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ  านวนผูป้ระกอบการรายยอ่ยที่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตวัช้ีวดัความสามารถของโครงการ      
ในการประหยดัทรัพยากรทางการบริหารจดัการ อาทิ การปรับลดค่าใชจ่้ายที่ไม่จ  าเป็นในการด าเนิน
โครงการการตดัทอนขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยดั      
ค่าพลงังานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใชจ่้ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑพ์จิารณาระดบัการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น 

โดยดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมาย               
ตามโครงการ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ คือ 
  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตวัช้ีวดัว่าโครงการบรรลุเป้าหมายดา้นใดบา้ง
และการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวดัการเปล่ียนแปลง          
ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
  (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีว ัดความส า เร็จโดยให้ความส าคัญกับ                
มิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลไดว้่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วม          
ได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวดัจาก จ านวนประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม           
ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตดัสินใจ วางแผนและติดตามผล 
  (3) ระดับความพึงพอใจ   เป็นเกณฑ์วดัระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณา          
จากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจ        
การปฏิบตัิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่โครงการ ระดบัความพงึพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ความเส่ียงของโครงการ เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเส่ียง
ในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหน่ึงหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซ่ึงค่าความเส่ียง       
จะประเมินจากการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มของโครงการ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
                     เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ
หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวงั (Intended impacts) และ
ผลกระทบที่ไ ม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได ้
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ประการ คือ 
  (1) คุณภาพชีวิต เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบต่อการพฒันาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต       
ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได ้ความเป็นอยู ่โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวดัจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับ
บริการจากโครงการพฒันาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
  (2) ทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวช้ีวดัผลกระทบโดยมุ่งเร่ืองทศันคติและ        
ความเขา้ใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวดัระดบั (Scale) ทั้งเชิงบวก
และลบต่อตวัโครงการเอง โดยเฉพาะวตัถุประสงคแ์ละมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ            
ความพงึพอใจในการรับบริการ และทศันคติต่อผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่โครงการ 
  (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยให้ความส าคัญ          
เร่ืองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลงัมีโครงการ          
อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาส่ิงแวดล้อม จ านวนเกษตรกร            
ที่ท  าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบติัของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น      
การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรม     
การประพฤติมิชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 
   เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ              
ซ่ึงครอบคลุมมิติ ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม มิติดา้นทรัพยากร และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม เกณฑแ์ละตวัช้ีวดั
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการในลักษณะที่เป็นพลวตัรในทุกขั้นตอน    
ของกระบวนการโครง  เพื่อวดัถึงความส าเร็จและความลม้เหลวของโครงการพฒันาด้านต่างๆ        
ซ่ึงในทางปฏิบตัิจ  าเป็นตอ้งน า มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและ          
วดัตวัแปรเฉพาะเพือ่ประมวลเป็นตวัช้ีวดัรวมของแต่ละโครงการต่อไป 
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2.  ระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมนิผล 
 2.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และฉบับที่  2 พ.ศ.2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                  
ไดอ้อกระเบียบไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 28 ให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ประกอบดว้ย 
   1. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินที่สภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 3 คน 
   2. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินที่ประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน  2  คน 
   3. ผูแ้ทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน 2 คน 
   4. หวัหนา้ส่วนการบริหารที่คดัเลือกกนัเอง จ  านวน 2 คน 
   5. ผูท้รงคุณวฒิุที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวน  2  คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหน่ึงคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ้ 28 ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้
 อาศยัอ านาจดงักล่าวองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เพือ่ใหมี้หนา้ที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  และฉบบัที่ 2 พ.ศ.2559 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า    
การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาจะประกอบด้วย
คณะกรรมการจากหลายฝ่าย   ซ่ึงการมีคณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงานหลายฝ่ายน้ีจะท าให ้  
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถ
วดัผลความส าเร็จของโครงการเพือ่น าไปใชใ้นการแกไ้ขหรือปรับปรุงการปฏิบติังานของโครงการได้
อยา่งแทจ้ริง  
 

3.  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
      วิธีการติดตามและประเมินผล 

 1. การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  องค์กรหลักคือคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ช่วยปฏิบติังาน 

2. วธีิการประเมินผลระดบัความส าเร็จ  และลม้เหลว ของแผนงาน / โครงการ มี 3 ระดบั คือ 
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  (1)  ผลผลิต  เป็นการพิจารณา  ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความพงึพอใจ 
 (2)  ผลลัพธ์  ผลที่ เ กิดจากผลผลิต  ซ่ึง เป็นการวัดระดับความส า เ ร็จและ             

ความล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนงาน / โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และ     
ความคุม้ค่าของโครงการ 
  (3)  ผลลพัธ์สุดทา้ย  ผลของโครงการแต่ละโครงการ  ควรบรรลุผลลัพธ์สุดทา้ย     
ซ่ึงเป็นผลที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 เพือ่ใหก้ารด าเนินการตามขั้นตอน ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และระยะเวลาที่ก  าหนด 
ขั้นตอนการด าเนินการส ารวจ แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการ   
ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินการส ารวจ  ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการศึกษาส ารวจ    มีรายละเอียดดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่  1  การจดัเตรียมโครงการ โดยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งกับนโยบาย
นโยบายกบัการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบลจากคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจดัท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 ข้อ 28 และฉบับที่ 2        
พ.ศ.2559  อ้างถึงรองศาสตราจารย ์ สุรเสกข์  พงษห์าญยุทธ์.  การวิจยัทางธุรกิจตามแนวแนะ. 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ, คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง   
  ขั้นตอนที่  2 การด าเนินการส ารวจ  สร้างเคร่ืองมือ  น าข้อมูลที่เก็บได้มาท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง  วเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการส ารวจเป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานการศึกษา
น าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก เพือ่ทราบและปรับปรุง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบดว้ย 
  เพื่อให้การด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นกอก ที่ด  าเนินการแล้วเสร็จ โดยจะท าการติดตามและประเมินผลให้ครบทุกด้าน      
ในทุกยทุธศาสตร์การพฒันา  
 เพื่ อ ให้ก ารติดตามและประ เ มินผล มีประ สิท ธิภ าพและประ สิท ธิผล สูง สุด                     
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาส ารวจ จึงก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการศึกษาส ารวจ                 
ซ่ึงประกอบด้วย  ประชากร  ตวัอย่างและวิธีการเลือกตวัอย่าง  ตัวแปรที่ศึกษา  เคร่ืองมือ และ       
การสร้างเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติที่ใชใ้นการศึกษาส ารวจ   
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            เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  1.  การสร้างเคร่ืองมือ 
      คณะกรรมการฯ ได้ใช้แบบสอบถามจากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัท า
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ร่วมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ประกอบดว้ย 
     1. แบบฟอร์มการก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัการแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยจดัท า
การประเมินและรายงานทุก  ๆคร้ัง หลงัจากที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศใชย้ทุธศาสตร์แลว้ 
     2. แบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นแบบติดตาม
ตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตแ้ผนพฒันาสามปี โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล       
การด าเนินงาน เร่ิมตั้งแต่การด าเนินงานจนถึงส้ินสุดการด าเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม – กนัยายน 
หรือเป็นรายไตรมาส   ประกอบดว้ย 
 
      ส่วนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไป 
   ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาส่ีปี 
   ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
     3. แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลบา้นกอกในภาพรวมและรายยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
            ส่วนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไป 
   ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก
ในภาพรวม จ านวน 9 ข้อ ซ่ึงเป็นประเด็นในการส ารวจแบบสอบถามประมาณค่า 3 ระดับ       
(Rating Scales)  โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนสอบถาม ระดบัความพึงพอใจมาก   ระดบัความพงึพอใจ 
ระดบัความไม่ถึงพอใจ  
   ส่วนที่  3 ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก 
ในแต่ละยทุธศาสตร์ จ  านวน 8 ขอ้ ซ่ึงเป็นประเด็นในการส ารวจแบบสอบถามประมาณค่าคะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามที่ประกอบดว้ย  
    1. รวบรวมขอ้มูลรายงานผลการด าเนินโครงการภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นกอก และรายงานขอ้มูลงบประมาณรายรับรายจ่ายกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  
    2. คณะกรรมการส ารวจออกส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงเป็นประชาชนผูไ้ดรั้บบริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก หน่วยงานอ่ืน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง   
 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การส ารวจคร้ังน้ี  ใชห้น่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)   ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นประชาชน      
ผูม้ารับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก หน่วยงานอ่ืนและผูท้ี่เก่ียวข้อง                  
โดยด าเนินการส ารวจขอ้มูลและน าขอ้มูลดงักล่าวไปค านวณค่าสถิติ  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และขอ้มูลเชิงคุณภาพน ามาจดัระบบขอ้มูลแยกประเภทขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์ จากนั้นประมวล
ขอ้มูลทุกประเภทเขา้ดว้ยกนัเพือ่ที่จะน ามาอภิปรายผลขอ้มูล 
 

 สถิติที่ใช้ส าหรับในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       เพือ่ใหก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการส ารวจที่ศึกษาและขอ้ค าถาม        
ที่ตอ้งการทราบในการส ารวจคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
     1. สรุปการน าขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัโครงการที่ประเมิน  แยกเป็นรายยทุธศาสตร์                
ช่ือโครงการ  สถานที่ด าเนินการ  ประเภทโครงการ และระยะเวลาที่ด  าเนินโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้      
จนเสร็จส้ินโครงการ 
   2. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปจากผูต้อบแบบสอบถาม  คือ  เร่ือง  เพศ  อาย ุ การศึกษา  และ
อาชีพหลกั  ใชค้่าความถ่ี (frequencies)  และค่าร้อยละ  (perentage) 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร                
ส่วนต าบลบา้นกอกในภาพรวม  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (   ) และค่าร้อยละ(perentage) ทั้งน้ี
ไดใ้ชแ้บบในการวิเคราะห์ของกรมส่งเสริมการปกครองคู่มือการติดตามและประเมินผลการจดัท า
และแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ย การจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ้ 28 รายละเอียดดงัน้ี 
  ระดบัความพงึพอใจมาก   ใหค้ะแนน  3 คะแนน 
  ระดบัความพงึพอใจ   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
  ระดบัความไม่ถึงพอใจ   ใหค้ะแนน  1 คะแนน 
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  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร                
ส่วนต าบลบ้านกอกในแต่ละยุทธศาสตร์  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (   ) และค่าร้อยละ  
(perentage) ทั้ งน้ี คณะกรรมการฯได้ใช้แบบในการเคราะห์ของกรมส่งเสริมการปกครอง            
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท า  และแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาศยัอ านาจ        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          
พ.ศ.2548  ขอ้ 28  จากค่าคะแนนเตม็  10  คะแนน  รายละเอียดดงัน้ี 
   คะแนนตั้งแต่  1.00 – 3.50  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจเท่ากบั  ไม่พอใจ 
  คะแนนตั้งแต่  3.51 – 6.50  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจเท่ากบั  พอใจ 
  คะแนนตั้งแต่  6.51-  10.00  หมายถึง  ระดบัความพงึพอใจเท่ากบั  พอใจมาก 

 
             การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ก าหนดระยะเวลาใน          
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

1.  ประเมินติดตามการจดัท าแผนยทุธศาสตร์หลงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้
ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้   

2.  ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ ในระยะเวลาที่ด าเนินการจริงรายไตรมาส  3   เดือน 
3.  ประเมินผลโครงการในภาพรวมปีละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน

ตุลาคม ของทุกปี แลว้รายงานผลเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินน าเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็น และตอ้งปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  

 
ข้อดีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอก 
คร้ังน้ี  เป็นการส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลในประเด็นผลการด าเนินงานในช่วง
ปีงบประมาณและการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการน าแผนพฒันาของ   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก ไปสู่การปฏิบติัมุ่งประเมินผลความส าเร็จในการท างานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก เพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น 
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