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ส่วนที ่4 

การติดตามและประเมนิผล 

 ……………………………………. 
   

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

       กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 จุดมุ่งหมายสาํคญัของการประเมินผลยทุธศาสตร์นั้น คือ การประเมินวา่มีการ                

นาํแผนยทุธศาสตร์ไปปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงเพียงใด และไดผ้ลเป็นอยา่งไรเพื่อท่ีจะสามารถ                

วดัความสัมฤทธ์ิผลของแผนยทุธศาสตร์ได ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็น

สมมุติฐานในการจดัทาํแผน พฒันาทอ้งถ่ิน ฉบบัต่อไปได ้ดงันั้นการท่ีจะประเมินผลแผน พฒันา

ทอ้งถ่ินในภาพรวมได ้จาํเป็นตอ้งประเมินผลการปฏิบติัในแต่ละ กลยทุธ์ แผนงาน ก่อนเพื่อนาํไป      

สู่การวดัความสาํเร็จของยทุธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นไดว้า่การพฒันาเป็นไปในแนวทางใด          

บรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและตอบสนองต่อวสิัยทศัน์หรือไม่ ดงันั้นในขั้นตน้ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   จึงตอ้งติดตามประเมินผลแผน พฒันาส่ีปี ใหไ้ดข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง       

อนัจะนาํมาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบติัจริงท่ีเกิดข้ึน 

การติดตาม (Evaluation) 

 การติดตามนั้น จะทาํใหเ้ราทราบไดว้า่ขณะน้ีไดมี้การไดมี้การปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์

หรือแผนสามปี ถึงระยะใดแลว้ ซ่ึง ไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการติดตาม Gant Chart ท่ีจะทาํใหห้น่วยงาน

สามารถติดตามไดว้า่การดาํเนินการตามแผนยทุธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดาํเนินการในช่วงใด 

ตรงกบักาํหนดระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้  และแผนปฏิบติัการก็เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดตามผล   

การดาํเนินงาน 

การประเมินผล (Evaluation) 

การประเมินผลแผนยทุธศาสตร์ จาํเป็นตอ้งมีเกณฑม์าตรฐาน (Standard criteria) และ

ตวัช้ีวดั (Indicators) เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการประเมินเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน เป็นระบบ  มีมาตรฐาน

และเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบดว้ยเกณฑท่ี์สาํคญัใน 2 ระดบั คือเกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน และ      

เกณฑก์ารประเมินโครงการ ดงัน้ี  
 

•  เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดัการประเมินผลหน่วยงาน 

 ประกอบดว้ย 7 เกณฑ ์22 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

1. เกณฑ์สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุวตัถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant)  

  เป็นการประเมินความสาํเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของ

หน่วยงานท่ีนาํนโยบายไปปฏิบติั กบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผล

ขององคก์ร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวม  เป็นการประเมินผลผลิตเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
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โดยเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเป้าหมายรวมขององคก์ร และผล ระดบัปฏิบติัการ 

เป็นการประเมินผลการดาํเนินงานโดยพิจารณาระดบัการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ             

ผลการดาํเนินงานจะตอ้งเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบอยา่งกวา้งขวางอยา่งต่อเน่ือง  และสมํ่าเสมอ

และมีกาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจน  อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดาํเนินงานประจาํปีสัมฤทธิผล

รวมถึงการดาํเนินงานท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ในระยะยาว  

2.   เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ  

(1) การเขา้ถึง  เนน้ความสาํคญัในเร่ืองโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส

ในสังคมใหไ้ดรั้บบริการสาธารณะ 

(2) การจดัสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัประชาชน 

(3) การกระจายผลประโยชน์  เนน้ความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือ

ผลตอบแทนใหแ้ก่สมาชิกในสังคม 

(4) ความเสมอภาค  เนน้ความเป็นธรรมเพื่อใหห้ลกัประกนัเร่ืองสิทธิและโอกาส         

ในการไดรั้บบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

3. เกณฑ์ความสามรถและคุณภาพในการให้บริการ  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ 

(1) สมรรถนะของหน่วยงาน  เป็นตวัช้ีขีดความสามารถในการใหบ้ริการและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

(2)  ความทัว่ถึงและเพียงพอ  พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และ             

ความครบถว้นของการใหบ้ริการทั้งในดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ 

(3) ความถ่ีในการใหบ้ริการ เป็นตวัช้ีวดัระดบัการบริการต่อหน่วยเวลาวา่มีความสมํ่าเสมอ

ต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 

(4) ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ  เป็นการช้ีวดัประสิทธิภาพขององคก์รท่ีมุ่งเนน้             

การบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา มีการใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม ซ่ึงในทางปฏิบติัจาํเป็นตอ้งกาํหนด

มาตรฐานการบริการไวเ้ป็นแนวทาง 

 4. เกณฑ์ความรับผดิชอบต่อหน่วยงาน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ  

(1) พนัธกิจต่อสังคม เป็นตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคม พิจารณา

ไดจ้ากวสิัยทศัน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 

(2) ความรับผดิชอบต่อสาธารณะเป็นตวัช้ีวดัถึงความรับผดิชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

(3) การใหห้ลกัประกนัความเส่ียง  เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความสาํคญัเพื่อใหห้ลกัประกนั            

วา่ประชาชนผูรั้บบริการจะไดรั้บความคุม้ครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย      

ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของหน่วยงาน 
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(4) การยอมรับขอ้ผดิพลาด  เป็นตวัช้ีถึงความรับผดิชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงและ

เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีจะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผดิพลาดในการบริหารหรือ    

การปฏิบติังาน  

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ 

(1) การกาํหนดประเด็นปัญหา การกาํหนดประเด็นปัญหาท่ีมาจากประชาชน

ผูรั้บบริการและมีการพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญั 

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตวัช้ีถึงระบบเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการ 

(3) มาตรการเชิงยทุธศาสตร์ในการแกปั้ญหา เป็นตวัช้ีวดัถึงความพร้อมในการแกปั้ญหา

ใหก้บัประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกวา้งใหส้าธารณชน

ไดรั้บทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแกปั้ญหา  เป็นตวัช้ีวดัการตอบสนองในการแกไ้ขปัญหา        

การใหค้วามสาํคญัและการกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ             

ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพงึพอใจของลูกค้า 

ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 2 ประการ คือ 

(1) ระดับความพงึพอใจ เป็นตวัช้ีวดัความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน                

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการปฏิบติังาน 

(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตวัช้ีวดัระดบัการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงาน

ซ่ึงพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคดัคา้น เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  

    ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั  2 ประการ คือ 

(1) ผลกระทบภายนอก  เป็นตวัช้ีวดัวา่หน่วยงานก่อใหเ้กิดผลกระทบซ่ึงสร้างความเสียหาย

จากการดาํเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวดัจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

(2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตวัช้ีวดัผลเสียหายท่ีสังคมตอ้งแบกภาระ เช่น  ค่าใชจ่้ายในฟ้ืนฟู

บูรณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑร์วม 

(Multiple criteria and indicaotrs) และสามารถใชเ้ป็นกรอบหรือเคร่ืองมือในการประเมินผลลพัธ์

สุดทา้ยและผลกระทบในการดาํเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการเปรียบเทียบ          

ผลการดาํเนินงานกบัระดบัการบรรลุผล และการสนอง ตอบความพึงพอใจของลูกคา้หรือประชากร

กลุ่มเป้าหมาย สาํหรับค่าตวัแปร (Attibutes) อาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่ กบัลกัษณะกิจกรรม                 

การดาํเนินงานของหน่วยงาน 
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

       เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดัการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ จาํเป็นตอ้งมีเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัเพื่อเป็นเคร่ืองมือกาํหนดกรอบ

ทิศทางในการวเิคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบดว้ยเกณฑท่ี์สาํคญั  8  เกณฑ ์ ดว้ยกนัคือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress) 

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาํเนินกิจกรรมกบัเป้าหมายท่ีกาํหนด             

ตามแผนการ ประเมินความกา้วหนา้มุ่งท่ีจะตอบคาํถามวา่ การดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกบัปัญหา

อุปสรรคอะไรบา้ง ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั  4 ประการ คือ 

(1) ผลผลติเทยีบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) 

ของโครงการวา่บรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสร้างได ้จาํนวนแหล่งนํ้า

ขนาดยอ่ยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา         

ท่ีกาํหนด 

       (2) จํานวนกจิกรรมแล้วเสร็จ เน่ืองจากโครงการประกอบดว้ยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

จึงจาํเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดัความกา้วหนา้ โดยพิจารณาจาํนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรม               

ท่ีได้ ดาํ เนินการไปแลว้ ทั้งกิจกรรมหลกั กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม           

ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

      (3)  ทรัพยากรทีใ่ช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตวัช้ีวดัความกา้วหนา้ของการใชท้รัพยากร              

ในโครงการ ซ่ึงครอบคลุมดา้นงบประมาณโครงการ ไดแ้ก่ งบประมาณท่ีใชไ้ป งบประมาณ                

ท่ีอยูร่ะหวา่งผกูพนั เงินงวดและแผนการใชจ้่ายงบประมาณโครงการ และอตัราการใชบุ้คลากร

สัมพทัธ์กบัเวลาในรูปของคน – วนั (Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 

                  (4) ระยะเวลาทีใ่ช้ไป เป็นตวัช้ีวดัความกา้วหนา้เพื่อดูวา่ไดใ้ชเ้วลาไปเท่าใดแลว้ และ         

เหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกาํหนดแลว้เสร็จ โดยจะสามารถใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมินและควบคุม

กิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายดา้นเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชจ้ริงเพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได ้กบัทรัพยากรท่ีใชไ้ป            

ในการดาํเนินงาน ทรัพยากรท่ีใชน้อกจากงบประมาณแลว้ ยงัหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากร

ทางการจดัการและเวลาท่ีใชไ้ปในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ คือ 
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  (1) สัดส่วนผลผลติต่อค่าใช้จ่าย  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร             

ทางการเงินของโครงการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีเหมาะสมและคุม้ค่ากบัการลงทุน ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการใชจ้่าย

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใชจ่้ายและประหยดัตน้ทุนการผลิต 

  (2) ผลติภาพต่อกาํลงัคน เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี

โครงการ ซ่ึงนอกจากจะเป็นตวัช้ีถึงประสิทธิภาพแลว้การดาํเนินงานแลว้ ยงัแสดงถึงสมรรถนะและ

ศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดาํเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาํลงัคน    

ท่ีเหมาะสมในการดาํเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดว้ย 

  (3) ผลติภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ 

จาํนวนครัวเรือนท่ีไดรั้บการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้เรียนต่อ              

ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จาํนวนผูป้ระกอบการรายยอ่ยท่ีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

  (4) การประหยดัทรัพยากรการจัดการ  เป็นตวัช้ีวดัความสามารถของโครงการ       

ในการประหยดัทรัพยากรทางการบริหารจดัการ อาทิ การปรับลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นในการดาํเนิน

โครงการการตดัทอนขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงส่งผลต่อการลดค่าใชจ่้ายของโครงการ การประหยดั       

ค่าพลงังานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใชจ่้ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑพ์ิจารณาระดบัการบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะดา้น 

โดยดูจากผล ลพัธ์จากการดาํเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมาย                

ตามโครงการ ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 4 ประการ คือ 

  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตวัช้ีวดัวา่โครงการบรรลุเป้าหมายดา้นใดบา้ง

และการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอยา่งไร โดยสามารถวดัการเปล่ียนแปลง           

ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

  (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จโดยใหค้วามสาํคญักบั                 

มิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลไดว้า่การมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งผลต่อระดบัความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วม           

ไดอ้ยา่งไร ระดบัการมีส่วนร่วมสามารถวดัจาก จาํนวนประชากร ความถ่ีระดบัและกิจกรรม           

ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตดัสินใจ วางแผนและติดตามผล 

  (3) ระดับความพงึพอใจ   เป็นเกณฑว์ดัระดบัการยอมรับ โดยอาจพิจารณา           

จากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายท่ีพึงพอใจกบับริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนท่ีพอใจ         

การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีโครงการ ระดบัความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
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  (4) ความเส่ียงของโครงการ  เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิผลเพื่อดูวา่โครงการมีความเส่ียง

ในการบรรลุเป้าหมายดา้นใดดา้นหน่ึงหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซ่ึงค่าความเส่ียง        

จะประเมินจากการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มของโครงการ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

                     เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและ

หน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งท่ีมุ่งหวงั (Intended impacts) และ

ผลกระทบท่ีไม่ได้ มุ่งหวงั (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเป็นผลดา้นบวกหรือดา้นลบก็ได ้

ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ประการ คือ 

  (1) คุณภาพชีวติ  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบต่อการพฒันาหรือยกระดบัคุณภาพชีวติ        

ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได ้ความเป็นอยู ่โอกาสทางการศึกษา การมีงานทาํ สุขอนามยั 

สภาพแวดลอ้มของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวดัจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรั้บ

บริการจากโครงการพฒันาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติท่ีดี หรือมาตรฐานการดาํรงชีพ 

  (2) ทศันคติและความเข้าใจ  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยมุ่งเร่ืองทศันคติและ         

ความเขา้ใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการ โดยสามารถวดัระดบั (Scale) ทั้งเชิงบวก

และลบต่อตวัโครงการเอง โดยเฉพาะวตัถุประสงคแ์ละมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ            

ความพึงพอใจในการรับบริการ และทศันคติต่อผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีโครงการ 

  (3) การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม  เป็นตวัช้ีวดัผลกระทบโดยใหค้วามสาํคญั           

เร่ืองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลงัมีโครงการ          

อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยกีารผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดลอ้ม จาํนวนเกษตรกร             

ท่ีทาํการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิง่ข้ึน การปฏิบติัของใชย้วดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน      

การออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งมากข้ึน และลดละพฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรม      

การประพฤติมิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

   เกณฑแ์ละตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการ               

ซ่ึงครอบคลุมมิติ ดา้นเศรษฐกิจ สังคม มิติดา้นทรัพยากร  และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เกณฑแ์ละตวัช้ีวดั

จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการในลกัษณะท่ีเป็นพลวตัรในทุกขั้นตอน     

ของกระบวนการโครง   เพื่อวดัถึงความสาํเร็จและความลม้เหลวของโครงการพฒันาดา้นต่างๆ         

ซ่ึงในทางปฏิบติัจาํเป็นตอ้งนาํ  มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะโครงการ  โดยกาํหนดและ           

วดัตวัแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตวัช้ีวดัรวมของแต่ละโครงการต่อไป 
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2.  ระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมนิผล 

 2.1 ระเบียบทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง      

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  และจนถึงฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา                  

ไดอ้อกระเบียบไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 28 ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประกอบดว้ย 

   (1) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน 3 คน 

   (2) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน  2  คน  

   (3) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน 2 คน  

   (4) หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเอง จาํนวน 2 คน  

   (5) ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จาํนวน  2  คน  

   โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทาํหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและ

กรรมการอีกหน่ึงคนทาํหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตาม  (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมี้วาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละส่ีปีและ       

อาจไดรั้บการคดัเลือกอีกก็ได ้ 

  อาศยัอาํนาจดงักล่าวองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บา้นกอก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เพื่อใหมี้หนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํ

แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และ จนถึง ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2561 ซ่ึงจะเห็น       

ไดว้า่การกาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาจะประกอบดว้ย

คณะกรรมการจากหลายฝ่าย   ซ่ึงการมีคณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงานหลายฝ่ายน้ีจะทาํให้    

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถ

วดัผลความสาํเร็จของโครงการเพื่อนาํไปใชใ้นการแกไ้ขหรือปรับปรุงการปฏิบติังานของโครงการได้

อยา่งแทจ้ริง  
 

3.  กาํหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

      วธีิการติดตามและประเมินผล 

 1. การกาํหนดหน่วยงานรับผดิชอบ  องคก์รหลกัคือคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลซ่ึงอาจจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อช่วยปฏิบติังาน 

2. วธีิการประเมินผลระดบัความสาํเร็จ  และลม้เหลว ของแผนงาน / โครงการ มี 3 ระดบั คือ 
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  (1)  ผลผลิต  เป็นการพิจารณา  ปริมาณ  เวลา  งบประมาณ  คุณภาพ  และความพึงพอใจ 

 (2) ผลลพัธ์  ผลท่ีเกิดจากผลผลิต  ซ่ึงเป็นการวดัระดบัความสาํเร็จและ              

ความลม้เหลวของผลลพัธ์ของแผนงาน / โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงการใหป้ระโยชน์และ      

ความคุม้ค่าของโครงการ 

  (3)  ผลลพัธ์สุดทา้ย  ผลของโครงการแต่ละโครงการ  ควรบรรลุผลลพัธ์สุดทา้ย     

ซ่ึงเป็นผลท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 เพื่อใหก้ารดาํเนินการตามขั้นตอน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ขั้นตอนการดาํเนินการสาํรวจ แบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1  การจดัเตรียมโครงการ   

ขั้นตอนท่ี 2  การดาํเนินการสาํรวจ  ขั้นตอนท่ี 3  การรายงานผลการศึกษาสาํรวจ    มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี  1  การจดัเตรียมโครงการ โดยไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย

นโยบายกบัการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เทศบาลตาํบลจากคู่มือการติดตามและ

ประเมินผลการจดัทาํและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548 ขอ้ 28 และฉบบัท่ี 2        

พ.ศ. 2559  อา้งถึงรองศาสตราจารย ์ สุรเสกข ์ พงษห์าญยทุธ์.  การวจิยัทางธุรกิจตามแนวแนะ. 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  บณัฑิตศึกษาภาคพิเศษ, คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง   

  ขั้นตอนท่ี 2 การดาํเนินการสาํรวจ  สร้างเคร่ืองมือ  นาํขอ้มูลท่ีเก็บไดม้าทาํการ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  วเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  ขั้นตอนท่ี  3  การรายงานผลการสาํรวจเป็นขั้นตอนการจดัทาํร่างรายงานการศึกษา

นาํเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก เพื่อทราบและปรับปรุง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบดว้ย 

  1. เพื่อใหก้ารดาํเนินการติดตามและประเมินผลการดาํเนินโครงการขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลบา้นกอก ท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ โดยจะทาํการติดตามและประเมินผลใหค้รบทุกดา้น      

ในทุกยทุธศาสตร์การพฒันา  

 2.  เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ตามวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาสาํรวจ จึงกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการศึกษาสาํรวจ  ซ่ึงประกอบดว้ย  ประชากร  

ตวัอยา่งและวธีิการเลือกตวัอยา่ง  ตวัแปรท่ีศึกษา  เคร่ืองมือ และการสร้างเคร่ืองมือ                       

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาสาํรวจ   
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            เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  1.  การสร้างเคร่ืองมือ  

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ไดใ้ชแ้บบสอบถามจากคู่มือ        

การติดตามและประเมินผลการจดัทาํและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาศยัอาํนาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548  และ

หนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา จนถึงปัจจุบนั 

  2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  ประกอบดว้ย 

     1. แบบการกาํกบัการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัการ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน   โดยจดัทาํ การประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้ 

     2. แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ เพื่อความสอดคลอ้ง

แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  3. แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

  4. แบบ ติดตามผลการดาํเนินงานของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นแบบติดตาม

ตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครอง       

ส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน โดยมีการกาํหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล            

การดาํเนินงาน เร่ิมตั้งแต่การดาํเนินงานจนถึงส้ินสุดการดาํเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม – กนัยายน 

หรือเป็นรายไตรมาส    

     5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          

ในภาพรวมและรายยทุธศาสตร์  

 

4.3  สรุปผลการพฒันาท้องถิ่น 

 การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   โดยใชรู้ปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ั้งอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอ้มูล

ต่างๆ จาก 

   1. ใชแ้บบสาํหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

    1)  แบบตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน ( Performance  Indicators) 

    2)  แบบบตัรคะแนน (Scorecard  Model)  แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard  Model 

ของ Kaplan & Norton 

    3)  แบบมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิ (Result  Framework  Mode  (RF)) 

    4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical  Model) ตวัแบบเชิงเหตุผล หรือ  Logical  Model 
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    5)  แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน (Process  Performance  Measurement  System 

(PPMS)) ระบบการวดักระบวนการปฏิบติังานหรือ PPMS 

    6)  แบบการประเมินโดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ 

Problem-Solving  Method 

    7)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Methods) 

    8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 

    9)  แบบการประเมินความเส่ียง (Risk  Assessment  Model) 

    10)  แบบประเมินตนเอง  (Self-assessment Model) และ 

    11)  แบบอ่ืนๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดข้ึน  ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบตาม

ขอ้ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมได ้

   2. เชิงปริมาณ (Quantity)  คุณภาพ  (Quality)  ผลท่ีไดจ้ริงๆ คืออะไรค่าใชจ่้าย ( Cost)  

เวลา (Time)  เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ 

   3.  ประชาชนไดป้ระโยชน์อยา่งไรหรือราชการไดป้ระโยชน์อยา่งไร  

   4.  วดัผลนั้นไดจ้ริงหรือไม่  หรือวดัไดเ้ท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators : KPls) 

   5.  ผลกระทบ (Impact) 

 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.4.1  ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน กาํหนดระยะเวลาใน           

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ดงัน้ี 

1.  ประเมินติดตามการจดัทาํแผน พฒันาทอ้งถ่ิน หลงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้   

2.  ประเมินผลการดาํเนินงาน/โครงการ ในระยะเวลาท่ีดาํเนินการจริงเป็นรายไตรมาส   

3.  การติดตามและประเมินผลอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 

แลว้รายงานผลเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินนาํเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายใน 15 วนั นบัแต่

วนัรายงานผลและเสนอความเห็น และตอ้งปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  

4.  ผลการติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการติดตามประเมินผล นาํมา

เป็นขอ้มูล แนวทางในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งในอนาคตต่อไป 
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 4.4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพฒันา  

  ในการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก 

เป็นการสาํรวจ วเิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอผลในประเด็นผลการดาํเนินงานในช่วงปีงบประมาณ

และการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการนาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน                         

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกอก ไปสู่การปฏิบติัมุ่งประเมินผลความสาํเร็จในการทาํงาน       

เพื่อนาํมาปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 

------------------------------------------- 
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