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ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้จัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแสง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไข เพ่ิมเติมข้อ ๒๙ (๓) กาติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับนี้ประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องเพราะจะท าให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล นาแสง และจะน า
ข้อมูลที่ได้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มาใช้ ในการวิเคราะห์ประเมินความคุ้มค่าของการจัดโครงการ
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 1 
บทน า 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

1.1 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการ
พัฒนาตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินท่ีก าหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไมได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ ในทางตรง
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโครงการและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้น การติดตามจึงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของ
แผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงานว่า ได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดรายละเอียดไว้
หรือไม่ มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้  เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือ
โครงการดังกล่าว เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการที่จะพิจารณาตัดสินใจสั่งการตามสมควรต่อไป 
เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 



 
 

 ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน   
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการ
ยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสูความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผล
ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  
 ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถ

ตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้ 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือน าไปทบทวนการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการวางแผน

พัฒนาต่อไป 

1.3 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ

แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อน าไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผนงานหรือโครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหา

ได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบายที่วางไว้ 
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นกลไกส าคัญที่จะมุ่งไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

ท้องถิ่น 
4. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือ

โครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่อีกครั้งก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจน เที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน สามารถ
เป็นเครื่องมือในการบริหารท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การติดตามและประเมิน
ว่า มีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ผลเป็นอย่างใด เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์
ผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้สมมติฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้ จ าเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ก่อน เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้
เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
หรือไม่ ทั้งนี้ ในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริง อันจะน ามาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดข้ึน 

2.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้
ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได้ 
ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

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

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อก าหนด

กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 



 
 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่

เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผล
ผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบ (Impact) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall 
Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่าง
น้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 



 
 

2.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดย 

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ โดยด าเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าเอาแบบส าหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้
เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ
ผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไป เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Key Stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & 
Norton เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้
จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจาก
การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ของ
องค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วย
การมององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard 
จึงสามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard 
แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ 
การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่
สอดคล้องกับการท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะ
พิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่ เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่  อันดูได้จากผลระยะกลาง 
(Intermediate Result ; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะ
ต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น 
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย 

(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ
ประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและ
ผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้ง
ในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท ( 
Context) การด าเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ  



 
 

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement 
System ; PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิด
คล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมของ
องค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem 
-Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่
ส าคญัอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) 
ให้เกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์
ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย เพราะเป็นทั้ง
การตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผนจึงถูก
ออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่ง
จะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่
ให้ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของการกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/
โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมี
ส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและ
ก าหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การ
วางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอด
ความรู้ต่อไป นอกจากนี้ผลที่ได้ท้ังจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบาย
อีกด้วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดข้ึนโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการด าเนินอย่างกว้างขวาง 
เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น 
(Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไร ทั้งต่อ
ปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่ง
ที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่า ควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การ
ประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่
ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของ
ตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะ
ก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าว
เป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้
ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ 

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ใน
การก าหนดว่า ในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่ง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัว
แบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) 



 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทาง
การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ (5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ด าเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้
กรอบตามข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

การติดตาม (Monitoring) จะท าให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไวหรือไม่ แผนการด าเนินงานประจ าปีก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงาน กิจกรรมจากเป้ าหมายที่ก าหนดตาม

แผนการประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 
ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไป
แล้วทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์ เดือน 
ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man –
month) 

(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ 
เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่
ใช้ในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการด าเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการ
ด าเนินกิจกรรมและการเพ่ิมเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

(3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตร
มาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัด
ทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภค
การคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะด้าน โดยจาก

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผล เพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประ เมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

 
 
 
 



 
 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่  โอกาส ทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 

(2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือน
ที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติของยวด ยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อ
สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคลอง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคลองมุ่งความสอดคลอง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ

สอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไวแต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมิน
ความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงานสอดคลองกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตาม
ความเร่งดวนตามความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะ เวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคลองกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชนจากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหาย
จากการด าเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคลองในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับ



 
 

ผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวนและขนาด
กองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ
พัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 

(3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลัง
ผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ผลกระทบ

จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาค
เท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่ม
ย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแกกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การ
จัดหาต าแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้
แกประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส 
บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชน
รุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหา
พลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้าน
สังคม โดยค านึง ถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
(1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการ

ด าเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในช่วงก่อนท าโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแกผู้เสียหาย เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่
ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ าท่วมเสียหายจาก
อุทกภัย 



 
 

(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุม
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และ
ตัวชี้วัดจะเป็นประโยชนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปร
เฉพาะเพ่ือประมาณเป็นตัวชี้วัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 

2.4 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจติดตามและประเมินผล 
พร้อมส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินโครงการ โดยให้ประชาชนกรอกแบบประเมินความพึง
พอใจและประเมินผลโครงการ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแสง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ที่ 446/2559  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559  
ประกอบด้วย 

๑.นายธีราวัฒน ์  หอมสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแสง   ประธาน
กรรมการ 

 ๒.นายพยุงศักดิ์   แก้วมุงคุณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘   กรรมการ 
 ๓.นายสุข ี  แก้วงาม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑   กรรมการ 
 ๔.นายเฉลียว     แสวงศักดิ์     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2   กรรมการ 
 ๕.นายสมบูรณ์  บัวระพา  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 ๖.นายวิชา  บุญธะนะกร ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 7.นางประไพพร   ธานีวรรณ ผู้อ านวยการกองการศึกษา           กรรมการ 
 8.นางสาวประโรมจิตร์   มีฤทธิ์  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 
 9.ด.ต.สายชล  สุณาวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑0.นายสุรชัย  ใจทน  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 ๑1.นายรังษ ี  หอมสมบัติ ครู คศ.3   กรรมการ/เลขานุการ 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้ก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาความ
สอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
นาแสง ได้ก าหนดไวและน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จัดท าเป็นรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง จะประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
และแบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เป็นต้น 



 
 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่
เป็นสาระส าคัญท่ีต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบ
ไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
ค าอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการ
พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(2.2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลัก
บางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพ่ือเฝ้าดู
ว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องมีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต การสังเกต คือ การเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และ
ละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการ
เก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึก
ภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและ
อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 

-  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจน

มากที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 

(3.2)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

 



 
 

(4) การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้ก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ร่วมประชุม เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา  โดยจัดท าแบบการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนา ดังนี้ 

- แบบท่ี 1 : แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ภาคผนวก ก) เป็นแบบประเมินตนเอง
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง โดยจะท าการประเมินหลังจากที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแสง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

- แบบที่ 2 : แบบติดตามผลการด าเนินงาน (ภาคผนวก ข) เป็นแบบประเมินตนเอง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 3 : แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ (ภาคผนวก ค) เป็นแบบ
ประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
โครงการและมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- แบบที่ 4 : แบบประเมินความพึงพอใจ (ภาคผนวก ง) เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้ เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปขีององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ในแต่ละโครงการ โดยจะท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดโครงการ  

- แบบท่ี 4/1 : แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม (ภาคผนวก จ) เป็นแบบส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมโครงการต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแสง ในภาพรวม โดยท าการเก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การ
สังเกต การส ารวจ การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบ การวัดและการสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจน
สิ้นสุดโครงการ  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 



 
 

(4) เมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ต้อง
ทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้
จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานตามโครงการที่น ามาเป็น
บทเรียน (Lessons learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบเดือนเมษายน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  โดยใช้แบบรายงาน/แบบการ
ประเมินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ดังนี้ 

4.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 

 ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น                             

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแสง ที ่446/2559 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 
2559  

2.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาแสง ได้มีการ
ประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อ
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

3.   มีการจดัประชุมอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
2560) คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาแสง 
มีการประชุม 1 ครั้ง ดังนี ้

ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 4 พฤศจิกายน  2559 
4.   มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการ                     

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                 
นาแสง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ที่ 
445/2559 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2559 

5.   มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุน               
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแสง ได้มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559  

6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาแสง 
และประชาคมท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

7.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของ
ท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้มีการรวบรวมข้อมูลและ
ปัญหา/ความต้องการส าคัญมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ
คราวจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 
2559 และวันท่ี 7 - 11 และ 14 มีนาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ประเด็นการประเมิน 
การด าเนินการ 

ผลการประเมิน 
มี ไม่มี 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น    
8.   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามา                       

มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดเวทีประคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ท าให้

ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการ
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

9.   มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)                 
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง มีการวิเคราะหจ์ุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) รายละเอียดตาม (1) 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้ก าหนดวิสัยทัศน ์คือ              
“ มุ่งความเป็นเลศิของงาน  บริการอยู่เป็นนิจ   เศรษฐกิจ
พอเพียง  ประสานเครือข่ายชุมชน  พัฒนาคนให้อยู่ดี  กินดี ” 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจหลักของ
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดบงึกาฬ 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง มีการก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนา จ านวน 7 ข้อ  

13. มีการก าหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง มีการก าหนดเป้าประสงค์ของ   
การพัฒนาท้องถิ่น แสดงไว้ในแบบ ยท.02 

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ              
แนวทางการพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง มีการก าหนดและแนว
ทางการพัฒนา  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดบึงกาฬ ดังท่ี
แสดงไวใ้นแบบ ยท.01 

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง อนุมัติแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560-2562) วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมือ่วันท่ี 24 มิถุนายน 2559 

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแสง มีการจัดท าบญัชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.
01) บัญชีประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และบญัชีสรุป
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.03) 

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแสง มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนแผนพัฒนา ตามแบบประเมินการติดตามและ
ประเมินผล ได้แก่  

(1) แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(2) แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
(3) แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
(4) แบบประเมินความพึงพอใจ 

๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม ่   มีการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี 

 

 

 

 



 
 

(1) การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) 

 ๑.  ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
๑. พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกท าการเกษตรปลูก
ยางพารา 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นที่ท ากินเป็นของตนเอง 
๓. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค 
๔. มีปราชญ์ชาวบ้านท่ีให้ค าแนะน าแก่ประชาชนได้ 
๕. ประชาชนมีนิสัยขยันขันแข็ง 
๖. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวก  รวดเร็ว 
 

๑.  กลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง  เนื่องจากขาดทักษะความรู้ใน
การบริหารจัดการและการตลาด 
๒.  ประชาชนขาดการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
๓. ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดมีราคาตกต่ า 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
๑. สินค้าเกษตรที่ส าคัญและนิยมปลูกมีราคาสูงขึ้น เช่น 
ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน 
๒. รัฐบาลส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
๓ รัฐบาลมีนโยบายสร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร 
๔. สถาบันการเงินให้โอกาสในการสนับสนุนสินเช่ือแก่
ผู้ประกอบการขนาดกลาง  ขนาดย่อย  และวิสาหกิจชุมชน 

๑. ต้นทุนการผลิต  เช่น ปุ๋ย  สารก าจัดวัชพืช  น้ ามัน มีราคา
แพงและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
 ๒. ขาดการช่วยเหลือจากรัฐบาลในการประกันราคา 
๓. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า   ท าให้แนวโน้ม
ปัญหาโจรกรรม  อาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น 

 
๒.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
๑. หน่วยงานของรัฐบาลทุกระดับให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. มีแหล่งน้ าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ อุปโภค
บริโภคได้ 
๓. เส้นทางการคมนาคมสะดวกในการตดิตอ่กับจังหวัด อ าเภอ 

๑. ระบบน้ าประปายังไม่ทั่วถึง  และไม่ได้มาตรฐาน 
๒. แหล่งน้ าที่จะใช้ในการอุปโภค  บริโภค ขาดการพัฒนาท า
ให้ไม่สามารถน าน้ าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
๓. การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่ ไม่ได้มาตรฐาน  การ
บรรทุกน้ าหนักเกินที่กฎหมายก าหนด  ท าให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการซ่อมบ ารุง 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
๑. มลีานรับซื้อยางพาราภายในเขตพื้นท่ีต าบล 
 

๑. การบรรทุกเกินพิกัดน้ าหนัก  ท าให้ถนนช ารุดเร็ว 
 

 
 ๓.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
๑. ประชาชนให้ความส าคัญกับสุขภาพอนามัย 
๒. ประชาชนให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓. ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโรคระบาดร้ายแรง 

๑. ประชาชนไม่ใส่ใจต่อความส าคัญด้านสุขภาพอนามัย 
๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
๑.  มีสถานีอนามัยในเขตพื้นที่ต าบล 
๒. หน่วยงานราชการและประชาชนให้ความส าคัญกับการ
รักษาสุขภาพและการออกก าลังการเพิ่มมากข้ึน 

๑. มีเจ้าหน้าที่อนามัยจ านวนน้อย 
๒. มีของเสียจากน้ ายางพาราและมีกลิ่นเหม็น 

 
 
 
 



 
 

 ๔.  ด้านการศึกษา 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
๑. ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้ 
๒. บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ให้มีศักยภาพในการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาสูงขึ้น 
๓. มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลจ านวน 4 โรง และมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสามารถรองรับเด็กในพื้นที่ได้ 

๑. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะในการใช้
เครื่ องมือและขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัด
การศึกษา 
๒. เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการพัฒนายังไม่เพียงพอ
กับความต้องการ 
๓. พ่อแม่มีค่านิยมส่งบุตรหลานออกไปเรียนในโรงเรียนนอก
เขตพื้นท่ี 
๔. การเช่ือมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษายังมีน้อยและขาดเครือข่ายเช่ือมโยงภายใน 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
๑. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ถึง
ระดับอุดมศึกษา  ที่สามารถพัฒนาและสร้างความพร้อมให้มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
๒. ข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย 
๓. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพิ่มโอกาสและพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาให้กับประชาชน 
๔. รัฐบาลสนับสนุนโดยขยายโอกาสทางการศึกษาและมี
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
๕ ความร่วมมือของท้องถิ่น  ชุมชนในการจัดการศึกษามี
แนวโน้มสูงขึ้น 
๖. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ก้าวไกล 

๑. หลักสูตรการเรียนการสอนถูกก าหนดจากส่วนกลาง  ไม่
เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและขากการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ 
๒. การจัดองค์กรทางการศึกษาและการบริหารทางการศึกษา
มีเป้าหมายไม่เอื้ออ านวยต่อการแก้ไขปัญหาของชาติและชุมน 
มุ่งให้นักเรียนชนะการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับสูง
มากกว่าการสร้างคุณภาพของมนุษย์เพื่อพัฒนาสังคม 
๓. คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาในชนบทและใน
เมืองมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก 
๔. ค่านิยมที่เน้นคุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาบัตรมากกว่า
คุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคน 

 

(2) วิสัยทัศน์การพัฒนา 
จากการประชุมระดมความคิด สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ 
“ มุ่งความเป็นเลิศของงาน  บริการอยู่เป็นนิจ   เศรษฐกิจพอเพียง  ประสานเครือข่ายชุมชน   
พัฒนาคนให้อยู่ดี  กินดี ” 

(3) พันธกิจ 

 ๑. เน้นการจัดระบบสาธารณูปการ  และสาธารณูปโภคที่เพียงพอ  มีคุณภาพ  และได้   
             มาตรฐาน  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการให้สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ ฯลฯ 
 ๓. เน้นการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายได้พอเพียง  ประชาชนมี 
              ส่วนร่วมในการส่งเสริม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 ๕. สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 ๖. พัฒนาการบริหารงานด้านบุคลากร  การจัดเก็บภาษี  การให้บริการและอ านวยความ 
              สะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



 
 

 ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วม  และเข้าใจในหน้าที่ของพลเมือง 
              ในระบอบประชาธิปไตย 
 ๘. เน้นการบริหารจัดการ  และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์   
 ๑. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคเพียงพอ  มีคุณภาพ  และได้มาตรฐาน 
 ๒. ประชาชนใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีรายได้พอเพียง  มีเศรษฐกิจที่มั่นคง 
 ๓. มีระบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
 ๔. ประชาชนมีการศึกษาดี  มีการสืบทอดศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๕. สังคมมีความเข้มแข็ง  อยู่ดี  มีสุข  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๖. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ๗. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.๑  ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

- ทางบก 
- ทางน้ า 

๑.๒  ด้านสาธารณูปโภค 
- แหล่งน้ า / ระบบประปาชนบท 

๑.๓  ด้านการผังเมือง 
๑.๔  ด้านการควบคุมอาคาร 
๑.๕  ด้านการควบคุมการถมดินในหมู่บ้าน 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริม 
       คุณภาพชีวิต 

๒.๑  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
๒.๒  ด้านงานสวัสดิการสังคม 

- การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

๒.๓ ด้านการศึกษา 
- การจัดการศึกษาในระบบ 
- การจัดการศึกษานอกระบบ 
- การศึกษาตามอัธยาศัย 
- การศึกษาภายในครัวเรือนและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๒.๔  ด้านการสาธารณสุข 
- การสาธารณสุข  และการรักษาพยาบาล 
- การป้องกันและควบคุม   โรคติดต่อ 

2.5 การส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
      

 

3.๑  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพประชาชน 
3.๒ การส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่
ประชาชน 
3.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยประสานงาน
อาสาสมัคร สอดส่องดูแลความผิดปกติของชุมชน 
3.5 การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  
การท่องเที่ยวและกีฬา 

๔.๑  การพัฒนางานด้านการค้าและการลงทุน 
๔.๒ การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
๔.3 การพัฒนางานด้านการกีฬา 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๕.๑  ทางการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๒  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
5.3  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  การคุ้มครองดูแลรักษา ดิน น้ า และป่า 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม        
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑  การพัฒนางานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6.2  การพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  
จารีตประเพณี และวัฒนธรรม 
6.3  การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงรักษา
โบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ๗.๑  การพัฒนางานด้านขีดความสามารถ สมรรถนะ 

บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้ 
๗.๒  การพัฒนางานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๗.๓  การพัฒนางานด้านระบบการติดตามและ 
ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.๔  การพัฒนางานด้านระบบบริหารจัดการ  การเงิน  
การคลัง และงบประมาณ 
๗.๕  การพัฒนางานด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การให้บริการที่ทันสมัย  อย่างครบวงจร 
๗.๖  การพัฒนางานด้านสร้างเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)  ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

 



 
 

4.การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 

 

ยุทธศาสตร ์
2560 2561 2562 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

19 7,090,000.00 19 
7,090,000.

00 
19 7,090,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

12 13,213,213.00 12 
13,213,21

3.00 
12 13,213,213.00 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และมั่นคง 

5 170,000.00 5 
170,000.0

0 
14 170,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน  การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว 

4 210,000.00 4 
210,000.0

0 
4 210,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 345,000 5 345,000 5 345,000 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2 130,000.00 2 
130,000.0

0 
2 130,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการที่ดี                                         

3 50,000.00 3 50,000.00 3 50,000.00 

รวม 50 21,208,213 50 
21,208,21

3 
50 21,208,213 



 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  
และจ านวนโครงการที่ได้น ามาด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ

(%) จ านวนโครงการที ่
ปรากในแผน ปี 

2560 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

19 7 36.84 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

12 11 91.66 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและม่ันคง 

5 3 60.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 

4 2 50.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 2 40.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2 1 50.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี                                         

3 3  100.00 

รวม 50 29 58.00 
 



 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี ที่น ามาด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 
1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) โดยอาศัยการ
ตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจตามแบบประเมินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ สามารถสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดังนี้  

5.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (1)  การติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแสง ด าเนินการครบทั้ง 19 ข้อ 
 (2) การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ใช้แบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง มีโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ใช้แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559) โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 19 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 12 โครงการ 
 -   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 12 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ 

 -   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบ                  
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 โครงการ  

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวและกีฬา                 
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 4 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  2 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 2 โครงการ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์   ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ  

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                    
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 2 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 โครงการ  

          ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี                                                                   
มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติฯ ทั้งสิ้น 3โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ 

 



 
 

5.2   ปัญหาและอุปสรรค 
 (1) งบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาท้องถิ่น

และทันต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรูสึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
อีกทั้งระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผนด า เนินงานไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานหรือ
ปฏิบัติงานจริง ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ บางครั้งการด าเนินงานอาจไม่ครบตามแผน
หรือเกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้  

5.3  ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
(1) ในการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ควร

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ผู้รับเหมาหรือผู้ที่รับผิดชอบควรมีการปิดป้ายประกาศหรือประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะลงมือด าเนินงาน 
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของผู้รับเหมาหรือกิจกรรมที่ด าเนินงานอีกทางหนึ่ง 

(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด าเนินงาน
ของโครงการหรือกิจกรรมให้ประชาชนทราบก่อนและหลังจัดท าโครงการหรือกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ 

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมให้สอดคลองกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่
มากจนเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ที่จะด าเนินการได้ จะท าให้การบริหารจัดการนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกัน
คิด ร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 


