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ส่วนที่ 5 

การตดิตามและประเมนิผล 

  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร  เพื่อท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน

ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับ

ต่อไปได้  ดังนั้น  การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติใน

แต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจ ะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา

เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้นในขั้นต้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่บทสรุปท่ี

ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 

ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2559 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

     (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 
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 ๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน

และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 

1.  การตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 

 เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้ นประสบความส าเร็จตามกรอบการ

ประเมินในระดับใด 

2. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 กรอบแนวคดิการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 ๑) เป็นเครื่องมือส าคัญช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๒) ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคส าคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์ 

 ๓) ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ๔) ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้ 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 

เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ป ีพ.ศ. 2561 – 2564 
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ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลโคกไทย 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 

   3.1 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (10) 

   3.2 ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

   3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด (10) 

   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 

   3.5 กลยุทธ์ (5) 

   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) 

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 

   3.8 แผนงาน (5) 

   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 

   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเบือ้งตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพือ่ความสอดคลอ้ง

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 4 ป ีพ.ศ. 2561 – 2564 

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลโคกไทย 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
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1. ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและ

ขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี ้

(1) ข้อมลูเก่ียวกับด้านกายภาพ เชน่ ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ

ของแหลง่น้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง 

เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง 

20 

(3) 

 

(2) ข้อมลูเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลอืกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และ

ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ

ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/

กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน

การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ

ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น สินค้า

พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ขอ้มูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นหรือ

การใช้ขอ้มูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่แก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(3)  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

2. การวเิคราะห์

สภาวการณแ์ละศกัยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี ้

(1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชือ่มโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น นโยบายของ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชือ่งโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 

(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการบังคับ

ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 (2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลดา้นรายได้ครัวเรือน การ

ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม

ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิง่แวดล้อม พื้นท่ีสีเขยีว ธรรมชาติตา่งๆ ทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกดิขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ

สิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทอ้งถิ่น ด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-

Strengit (จุดแขง็) W-Weakness (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเชิงพื้นท่ี มีการ

น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตขุองปญัหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว

ทางการแก้ไขปัญหาหรอืวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่าย

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป

สถานการณ์การพัฒนา การตัง้งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ

การประเมินประสิทธผิลของแผนพฒันาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560 เช่นผลที่ไดร้ับ/ผลท่ีส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค

การด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560 

(1)  

3. ยทุธศาสตร ์

3.1 ยุทธศาสตรข์อง

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงันี ้

สอดคลอ้งกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น

65 

(10) 

 



๓๐๐ 

 

 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

 

3.2 ยุทธศาสตรข์อง

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

 

 

3.4 วิสัยทัศน ์

 

 

 

3.5 กลยุทธ์ 

 

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่

ละประเด็นกลยุทธ ์

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์

(Positioning) 

3.8 แผนงาน 

 

 

 

 

 

3.9 ความเชื่องโยงของ

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

3.10 ผลผลิต/

โครงการ 

ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และเชือ่มโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

4.0  

สอดคลอ้งและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จงัหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารฐัแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ 

Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรฐับาลหลกั

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึง่มีลักษณะแสดงสถานะท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาสและ

ศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและสัมพันธ์กับ

โครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นชอ่งทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งทีต่้องท าตามอ านาจหนา้ท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรอื

แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิง่ท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสยัทัศน์นัน้ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนตอ่กล

ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิง่หนึ่งสิง่ใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่น เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศนข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี

จริง ท่ีจะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย

ในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย กลยุทธ์ จดุยืนทางยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชือ่งโยงดังกลา่ว 

 

(5)  

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(5)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลติที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุดกลุ่ม 

หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า 

โครงการเพือ่พัฒนาทอ้งถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอยา่งถูกต้องและ

ครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  



๓๐๑ 

 

 

 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ป ีพ.ศ. 2561 – 2564 

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลโคกไทย 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

   5.1 ความชัดเจนของชือ่โครงการ (5) 

   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

   5.4 โครงการมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

        สังคมแห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคลอ้งกับ Thailand 4.0  (5) 

   5.7 โครงการสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์จังหวัด (5) 

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  

        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และผลคาดวา่ที่จะได้รับ (5) 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๒ 

 

 

 

แนวทางเบือ้งตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 4 ป ีพ.ศ. 2561 – 2564 

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลโคกไทย 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

1. การสรปุสถานการณ์

การพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายทุธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ใช้การวเิคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ่การพัฒนา อย่าง

น้อยตอ้งประกอบด้วยการวเิคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้าน

สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมนิผลการน า

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ไีป

ปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 

1) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น 

การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลตินั่งเองวา่

เป็นไปตามท่ีตั้งเปา้หมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ี

ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน

เท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ

การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมนิผลการน า

แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ไีป

ปฏบิตัใินเชงิคณุภาพ 

1) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ

น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพือ่วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน

ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอ่ความตอ้งการของ

ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชนพึ่ง

พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ

หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณ

มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรอื

หน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติตา่งๆ จนน าไปสู่

การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพิ้นท่ีติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา

10  



๓๐๓ 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่น (ด้าน

การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 

Plan:LSEP)  

5. โครงการพฒันา 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา

บรรลุตามวสิัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อ

โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อา่นแล้วเข้าใจได้วา่ 

  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์

สอดคลอ้งกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานตอ้งสอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง

เป้าหมายตอ้งชดัเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ

อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ

ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชดัเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน 

เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ

กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

  

5.4 โครงการมีความ

สอดคลอ้งกับแผน

ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 

 

 

โครงการสอดคลอ้งกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพ

คน (4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม 

(5) การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

เพื่อให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยนื 

  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีความ

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

โครงการมีความสอดคลอ้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน

เป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวสิัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ

น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิที์่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 

การยกระดับศักยภาพการแขง่ขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน

กลางสูร่ายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ

ปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสงัคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ (3) การลดความ

เลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรบัการเชื่องโยงภูมิภาคและความ

เป็นเมือง (5) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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5.6 โครงการมีความ

สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท านอ้ย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ

ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วน

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ

เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง

โครงการที่เติมเต็มด้วยวทิยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

 

โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซ่ึงไม่สามารถแยกส่วน

ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง

เป็นโครงการเชือ่มตอ่หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี

ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติ

มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยายได้ 

เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพือ่ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี

ลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ี

พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ

พอเพียงทอ้งถิ่น (ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ

สอดคลอ้งกับเป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตอ้งค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ

ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 

ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ

โปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ

ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง

ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของ

การน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน

สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 

(KPI) และสอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงค์และผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator 

: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธผิล 

(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 

การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด

จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า

จะได้รับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดวา่จะได้รับ

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ี

เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ

เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงาน

อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 

เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา

ได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

การตดิตามโครงการ  

 คือ กระบวนการวัดปัจจัยน าเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต (Outputs) 

ของโครงการซ่ึงกระท าเป็นประจ าตามช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างน าโครงการไปปฏิบัติ เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคของ

การด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพื่อหามาตรการแก้ไขได้ ทันการณ์ การติดตามโค รงการมี

วัตถุประสงค์เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคระหว่างด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใดและหาทาง

แก้ไขได้ทันเหตุการณ์ การจะติดตามอะไรและเม่ือใดนั้นควรก าหนดขอบเขตการติดตามความก้าวหน้าโครงการในด้าน

ต่างๆ เช่น ติดตามด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ ติดตามด้านการด าเนินโครงการ ติดตามด้านการ

เบิกจ่ายเงิน เป็นต้น 

 วิธีการติดตามโครงการ 

 1) การเตรียมการและวางแผนโครงการ (Project Preparation and Planning) วัตถุประสงค์เพื่อ

ติดตามว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ สาเหตุความล่าช้าของโครงการ (ถ้ามี) โดยก าหนดประเด็นและวิธีการติดตามดังน้ี 

                  1.1 การวางแผน : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับที่วางแผนไว้ 

                  1.2 การอนุมัติแผน : เปรียบเทียบวันอนุมัติจริงกับท่ีวางแผนไว้ 

                  1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง : เปรียบเทียบวันเสร็จจริงกับท่ีวางแผนไว้ 

                  1.4 สาเหตุของความล่าช้า : สอบถามผู้รับผิดชอบโครงการ/ตรวจสอบจากเอกสาร  

 2) การด าเนินโครงการ (Project implementation Program) วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าผลผลิต

โครงการเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะอะไร โดยก าหนดประเด็นและวิธีการติดตามดังนี้ 

  2.1 เปรียบเทียบผลผลิตจริง คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 

  2.2 เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 

  2.3 เปรียบเทียบผลผลิตท่ียกเลิก คิดเป็นร้อยละของผลผลิตตามแผน 

  2.4 การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปตามหรือไม่ ถ้าไม่ มีสาเหตุมาจากอะไร โดยเปรียบเทียบการ

เบิกจ่ายเงินจริง คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผน 
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 3) การน าผลการติดตามโครงการไปใช้ประโยชน์ เพื่อจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของความล่าช้า และ 

หามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การด าเนินการครั้งต่อไปดียิ่งขึ้น 

การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ ตลอดจน

ผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณภาพของโครงการและประสิทธิภาพของการ

บริหารหน่วยงาน การจะประเมินผลโครงการอะไรเมื่อใดนั้น สามารถท าได้ในขอบเขต 

วิธีการประเมินผลโครงการ 

1. การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปอย่าง

ประหยัดหรือตามประมาณการท่ีวางไว้ หรือไม่ โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Actual Project Unit 

Cost) โดยใช้ค่ากลางหรือใช้งบประมาณโครงการ/ผลผลิตโครงการท่ีคาดว่าจะได้รับ ส าหรับค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

จริงจะเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจริง/ผลผลิตโครงการจริง 

2. การประเมินผลกระทบโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าผลกระทบโครงการท่ีเกิดขึ้นจริง เป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งทางบวกและทางลบ โดยท าการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

3. การประเมินผลงานด้านวิชาการของโครงการ (Technical Audit) วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่า

โครงการท่ีผ่านการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานทาง

วิชาการของสาขาท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ โดยก าหนดประเด็นของการประเมินตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาท่ีเก่ียวข้อง

นั้นๆ และมอบหมายให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ประเมิน เช่น งานการฝึกอบรบ (มอบหมายผู้เช่ียวชาญ

ด้านฝึกอบรม) เป็นต้น พร้อมทั้งใช้ข้อมูลเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการในภาคสนาม 

4. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน วัตถุประสงค์เพื่อทราบว่าประสิทธิภาพและการ

บริหารงานของหน่วยงาน ด าเนินโครงการโดยก าหนดประเด็นและวิธีการประเมินโดยใช้ทฤษฎี หรือตัวแบบเชิงระบบ 

(System Theory or Model) เป็นกรอบในการประเมินโดยพิจารณา ส่วนต่างดังน้ี 

               4.1 ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยน าเข้า (input) ของโครงการ 

               4.2 กระบวนการบริหาร (Administrative Process) 

               4.3 ผลลัพธ์ของโครงการ (Project Outcomes or Results) ซึ่งประกอบด้วย ผลผลิต

โครงการและผลกระทบโครงการ โดยมีการประเมินทั้งหน่วยด าเนินการส่วนกลางและในพื้นที่ 

5. การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

               5.1 ปรับแผนการจัดการโครงการท่ีเหลือ/ในอนาคตให้บรรจุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

               5.2 ปรับปรุงคุณภาพของโครงการให้ได้มาตรฐานทางวิชาการของสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
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               5.3 ปรับการบริหารของหน่วยด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

               5.4 ใช้ประกอบการพิจารณาว่าสมควรด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่อย่างไร 

3. สรปุผลการพัฒนาทอ้งถิน่ในภาพรวม 

 3.1 การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

  (1) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

 การวัดผลในเชิงปริมาณ (quantitative measurement) เป็นการวัดท่ีตรงไปตรงมา

(objective)โดยไม่เอาความรู้สึกเข้าไปเก่ียวข้อง การวัดจะออกมาเป็นตัวเลข เช่น นาย ก. อายุ 64 สูง 168 

น้ าหนัก 86 ไม่ว่าใครจะมองว่า นาย ก. แก่หรือไม่แก่ เต้ียหรือสูง อ้วนหรือผอม ตัวเลขน้ีก็จะเป็นอย่างน้ีไม่ว่าใคร

จะเป็นคนวัดก็ตาม เพราะตัวเลขมาจากตัวนาย ก.ท่ีเป็น object ให้วัดจึงเรียกว่า objective. คือเป็นไปตามสิ่งท่ี

วัดไม่ขึ้นอยู่กับคนวัดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ หมายถึง ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีสามารถวัดได้ในเชิง

ตัวเลขกับความส าเร็จ โดยจะระบุตัวเลขตามหน่วยที่ต้องการ เช่น จ านวน ความถ่ี ร้อยละ ระยะเวลา อัตราส่วน เช่น 

มีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 50 คน ผลิตสื่อการสอนจ านวน 3 รายวิชา/ภาคการศึกษา ฯลฯเชิงปริมาณ 

ตัวอย่างเช่น 

- มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

(2) การวดัผลในเชงิคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  (qualitative measurement) เป็นการวัดโดยอาศัยความรู้สึกของคน

ท่ีประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความรู้สึกของตัวเอง (subjective) ดังนั้น คุณ เอ อาจจะบอกว่า นาย ก. แก่ คุณ บี 

อาจจะบอกว่ายังไม่แก่ คุณ เอ อาจจะบอกว่า นาย ก. เต้ีย คุณ บี อาจจะบอกว่าสันทัด คุณ X อาจจะบอกว่า นาย 

ก. อ้วนมาก คุณ Y อาจจะบอกว่า นาย ก. เผละแล้ว จะเห็นได้ว่าการวัดแบบน้ีผลการวัดจะไม่เป็นตัวเลข แต่ จะเป็น

ค าคุณศัพท์ (adjective) ท่ีแต่ละคนใช้บรรยายผลการประเมิน นาย ก. ค าตอบเป็นไปตามผู้ประเมิน (ประธาน หรือ 

subject ของประโยค จึงเรียกว่าเป็นการวัดแบบ subjective. เป็นไปตามความรู้สึกของผู้ประเมินตัวช้ีวัดเชิง

คุณภาพ หมายถึง การวัดความส าเร็จท่ีปรากฏเป็นเชิงปริมาณว่ามีคุณภาพระดับไหน อย่างไร เช่น ระดับความรู้ 

ความสามารถ ความสมบูรณ์ ความน่าสนใจ ความน่าเช่ือถือ ความสวยงาม ความคงทนถาวร การได้รับการยอมรับ 

ความพึงพอใจ ฯลฯเชิงคุณภาพ ตัวอย่างเช่น 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าได้โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลปริมาณและเชิง

คุณภาพ เช่น แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard 

Model) หรือScorecard Model ของ Kaplan & Norton แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework 
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Model) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process 

Performance Measurement System) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS แบบการ

ประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method แบบการประเมิน

แบบมีส่วนร่วม (Participation Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบประเมิน

ความเสี่ยง (Risk Assessment Model) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และแบบ

อื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้นทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบแบบประเมินท่ีกล่าวมาข้างต้น หรือเป็นแบบ

ผสมก็ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 

 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอนสลับสับซ้อน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 

          3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยาก

และ  บางเร่ืองอาจท าไม่ได้   

4.2 ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน    

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

4)  องค์การบริหารส่วนต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

 

 

 

 


