
ส�วนที ่4 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงเป�นรูปแบบหนึ่ง  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีต�องดําเนินงาน

ให�เป�นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกระทรวงมหาดไทย กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินเป�นผู� กําหนด 
โดยกระบวนการดําเนินงานทุกประเภท  ต�องเริ่มจากการวางแผนจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ    
การดําเนินโครงการ และลําดับสุดท�ายท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีทําให�ทราบถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา 
ก็คือ การติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับแผนพัฒนาสามป2 ซ่ึงเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีข้ันตอน 
แนวทาง วิธีการ ในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

การแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ของเทศบาลตําบลเมือง
แกลง สอดคล�องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ข�อ 28 ประกอบด�วย 

(๑) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ข�อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ

ผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยป2ละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป2 ท้ังนี้ให�ปFดประกาศโดยเปFดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

(4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลฯ 
1. กําหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล�องกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข�อ 29 
2. กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) ความสอดคล�อง (Relevance)ความเพียงพอ  

(Adequacy) ความก�าวหน�า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ� และ
ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป�นต�น 



3. กําหนด แนวทางการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมการติดตามและประเมินผล  มีความจําเป�นท่ี
จะต�องวิเคราะห�สภาพแวดล�อมของท�องถ่ิน ท้ังในระดับหมู�บ�าน /ชุมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ และ
จังหวัดด�วย เพราะว�าหมู�บ�าน สิ่งแวดล�อมภายใต�สังคมท่ีเป�นท้ังระบบเปFดมากกว�าระบบปFดในปdจจุบัน 

(1) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก เป�นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปdจจัยหรือ
ข�อมูลจากสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต�อการเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล�อม วิเคราะห�เพ่ือให�เกิด
การบูรณาการ  (integration) ร�วมกันกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การ
วิเคราะห�สภาพภายนอกนี้ เป�นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรค ท่ีจะต�องดําเนินการและแก�ไขปdญหาท่ีเกิดข้ึน 

(2) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน เป�นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปdจจัยหรือ
ข�อมูลจากสภาพภายในท�องถ่ิน ปdจจัยใดเป�นจุดแข็งหรือจุดอ�อนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จะแสวงหา
โอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได� ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนด  ให�มีการ
วิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน สามารถทําได�หลายแนวทาง เช�น การวิเคราะห�ห�วงโซ�แห�งคุณค�าภายในท�องถ่ิน 
(Value-Chain Analysis)  การวิเคราะห�ปdจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป�น
การวิเคราะห� ตรวจสอบ ติดตามองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือวิเคราะห�ถึงจุดแข็งและจุดอ�อน 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สามป2  ซ่ึงจะต�องกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมี 
องค�ประกอบท่ีสําคัญอย�างน�อย 2 ประการ ดังนี้ 

1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร�การพัฒนา ควรมีองค�ประกอบใหญ�ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ผู�เข�าร�วมติดตามและประเมินผล อันได�แก� คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู�รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา ประชาชนในท�องถ่ิน ผู� มีส�วนเก่ียวข�อง และผู� มีส�วนได� เสีย 
(Stakeholders) ในท�องถ่ินนั้นๆ 

(2)  เครื่องมือ อันได�แก�  เครื่องมือ อุปกรณ� หรือสิ่งท่ีใช�เป�นสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูลยุทธศาสตร�ท่ีได�กําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน  ข�อมูล
ดังกล�าวอาจเป�นได�ท้ังข�อมูลเชิงปริมาณ และข�อมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเป�นและสําคัญในการนํามาหาค�าและ
ผล ของประโยชน�ท่ีได�รับจากยุทธศาสตร� อาจเป�นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ� แบบทดสอบ แบบวัด บันทึก
ข�อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะห�ทางสถิติ หรือการหา 
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ินนั้นๆ 

(3)  กรรมวิธี อันได�แก� วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต�องศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข�องกับยุทธศาสตร� ซ่ึงเป�นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต�างๆ ท่ีเป�นทรัพย�สินขององค�กรปกครอง ส�วน
ท�องถ่ิน ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาท�องถ่ิน เอกสารการเบิกจ�ายงบประมาณ เช�น ถนน แม�น้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ�
ท่ีดินและสิ่งก�อสร�างต�างๆ กลุ�มผลประโยชน�ต�างๆ เพ่ือตรวจดูว�าดําเนินการให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�และได�รับ
ผล ตามท่ีตั้งไว�หรือไม� ทรัพย�สินต�างๆ มีอยู�จริงหรือไม� สภาพของทรัพย�สินนั้นเป�นเช�นไร เป�นต�น ซ่ึงการกําหนด
วิธีการ เช�นนี้ต�องมีการเก็บข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูล (Data analysis) ด�วย 



ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต�องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว�าเป�นการ
ติดตามและประเมินผลท่ีไหน กลุ�มประชากรเป�นใคร ใช�เครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะห�ข�อมูล การ 
สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให�ภาพรวมโดยบอกว�าได�อะไร เป�นอย�างไร ปdญหาของยุทธศาสตร�
คือ อะไร ต้ังข�อสังเกตอย�างไร 

2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป�นการวางโครงสร�างเฉพาะ(structure) ของ

การวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให�สามารถตอบ
ปdญหาการติดตามและประเมินผลได�อย�างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนามีเปtาหมายเพ่ือ 

- มุ�งตอบปdญหาการติดตามและประเมินผลได�อย�างตรงประเด็น 
- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร�ท่ีจะเกิดข้ึนได� 
การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน  เป�นเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือ  รูปแบบ

ของบ�านโดยรวมก�อนท่ีจะดําเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ต�อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ 
ประเมินผลยุทธศาสตร�จึงต�องมาก�อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก�อนการลงพ้ืนท่ีจริง การออกแบบ
การ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�จึงเป�นการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมต�างๆ ด�วย โดยต�องกําหนดประเด็นปdญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข�อมูล การ
วิเคราะห�ข�อมูล และ การสรุปผล 

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�  การเก็บข�อมูลจึงเป�น
ส�วนหนึ่งของการแสวงหาข�อเท็จจริงเพ่ือให�ได�ความจริงในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตลอดจนการ ใช�สถิติเป�น
เครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปdญหา แนวทางต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมข�อมูลถือได�ว�า เป�น
ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการค�นคว�าหาคําตอบ เนื่องจากถ�า ได�ข�อมูลท่ีไม�น�าเชื่อถือหรือเป�นข�อมูลท่ีไม�มีคุณภาพ 
ย�อมส�งผลกระทบต�อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล  โดยการสํารวจ(survey) 
เป�นการรวบรวมข�อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผู�จัดทําไว�แล�ว หรืออาจเป�นข�อมูลท่ีคณะกรรมการติดตาม
และ ประเมินผลต�องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการ
ติดตามและ ประเมินผลจะต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผู�มีส�วนเก่ียวข�อง เจ�าหน�าท่ี /บุคลากรขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน เป�น ข�อมูลท่ีมีอยู�ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต�องการ ซ่ึงศึกษาได�โดยวิธีการสังเกต
และสามารถวัดได� 

เคร่ืองมือที่ใช"ในการติดตามและประเมินผลฯ 
กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ� การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 
1. การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต�างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด  จะ
ใช�เครื่อง มือใดในการทดสอบและการวัด เช�น การทดสอบและการวัดโครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป�นต�น 



2. การสัมภาษณ�  (Interviews) อาจเป�นการสัมภาษณ�เด่ียว หรือกลุ�มก็ได� การสัมภาษณ�เป�น
การยืนยันว�า ผู� มีส�วนเก่ียวข�อง ผู� ได�รับผลกระทบมีความเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบในระดับใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต�องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ� ด�วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ�
ถูกแบ�ง ออกเป�น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ�แบบเป�นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึง ใช�แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ�  และการ
สัมภาษณ�แบบไม�เป�น ทางการ (informal interview) ซ่ึงคล�ายๆ กับการพูดสนทนาอย�างไม�มีพิธีรีตอง ไม�
เคร�งครัดในข้ันตอน และลําดับ ของข�อความ การดําเนินการสัมภาษณ�มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ�กว�างๆ 
ท่ีเป�นสาระสําคัญท่ีต�องการ  การให�ได� ข�อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ�แบบไม�เป�นทางการ 2 วิธี คือ 

(1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป�นการสัมภาษณ� ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว�างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู�ให�ข�อมูล  เป�นการขอข�อมูลเพ่ิมเติมหรือ ขอ
คําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร�ท่ีได�รับ การสัมภาษณ�แบบนี้นอกจากจะได�ข�อมูลแล�วยังเป�นการ
พัฒนา สัมพันธภาพท่ีดี สร�างความเชื่อถือไว�วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด�วย 

(2)  การสัมภาษณ�เชิงลึก (in-depth interview) เป�นการสนทนาซักถามผู�ให�ข�อมูลหลักบาง
คนในหมู�บ�าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู� ความเข�าใจในประเด็นยุทธศาสตร�มากกว�าคนอ่ืนๆ มี
ประสบการณ� ด�านการพัฒนาท�องถ่ิน การวางแผน 

3. การสังเกต  (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช�การสังเกตเพ่ือเฝtาดู
ว�ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท�องถ่ิน ต�องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ กําหนดการ
ดําเนิน การสังเกต การสังเกต คือการเฝtาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย�างเอาใจใส�และละเอียดถ่ีถ�วน โดยใช�ประสาท สัมผัส
หลายอย�างพร�อมๆ กัน เช�น ตาดู หูฟdง ถ�าสิ่งนั้นสัมผัสได�ก็ต�องสัมผัส ในการเก็บข�อมูลเพ่ือติดตามและ 
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคู�กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา 
และ สัมภาษณ� เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีรอบด�าน สามารถนํามาวิเคราะห�หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ�กับสิ่ง ต�างๆ ในปราก ฏการณ�ของยุทธศาสตร�ได� การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร�ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ�งได�เป�น 2 ประเภท 

(1)  การสังเกตแบบมีส�วนร�วม (Participant observation) เป�นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลเข�าไปใช�ชีวิตร�วมกับบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร�วมกัน  ซ่ึงการสังเกต แบบมีส�วนร�วมนี้มี
ลักษณะเด�น คือ 

- มีเปtาหมายเพ่ือการเข�าร�วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย�างละเอียด 
- มีความตระหนักถึงสิ่งต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให�ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมาก

ท่ีสุด 
- เอาใจใส�ต�อทุกอย�างท่ีเกิดข้ึน สังเกตให�กว�างขวางท่ีสุด 
- ใช�ประสบการณ�ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
- ทบทวนย�อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต�ละวัน 
- จดบันทึกอย�างละเอียด 



(2) การสังเกตแบบไม�มีส�วนร�วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง
(Direct observation) เป�นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร�าง และความสัมพันธ�ของสมาชิก 
ในสังคม หมู�บ�าน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม�มีความสัมพันธ�เก่ียวข�องกับกิจกรรม
ท่ีสังเกต และผู�ท่ีอยู�ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม�รู�ตัวว�าตนเองถูกสังเกต 

4. การสํารวจ  (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู�  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต�องการของยุทธศาสตร� คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต�องมีการ 
บันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจ 

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� มีความจําเป�นอย�างยิ่งท่ี
จะต�องใช�เอกสาร ซ่ึงเป�นเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร�การพัฒนา ปdญหาความต�องการของประชาชน ใน
ท�องถ่ิน สาเหตุของปdญหา แนวทางการแก�ไขปdญหา ตลอดจนการกําหนดเปtาหมาย แนวทางการพัฒนา  
พันธกิจ และวิสัยทัศน�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ผลของการดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�  ในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงประกอบด�วย 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 
3. กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล 
เม่ือได�ดําเนินการตามหลักการสําคัญ 3 ประการแล�ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท�องถ่ิน จะต�องดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
1. ข"อมูลเชิงปริมาณ เป�นข�อมูลท่ีเกิดจากคําถาม เช�น ใครเข�าร�วมหรือมีส�วนร�วมในการวาง

แผนการจัดทํายุทธศาสตร� ผู�เข�า ร�วมมีก่ีคน ก่ีกลุ�ม มีท่ีมาอย�างไร ผลลัพธ�ในเชิง ปริมาณท่ีได�เป�นแบบตัวเลข 
สถิติ ต�างๆ ข�อมูลเชิงปริมาณ จึงเป�นข�อมูลท่ีแสดงจํานวน เช�น จํานวนคนร�วมกิจกรรมแยกตามเพศ จํานวน
กิจกรรมท่ีถูก ระบุว�าเป�นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างความสามัคคี เป�นต�น 

2.ข"อมูลเชิงคุณภาพ เป�นข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช�น หมู�บ�าน/ชุมชนนี้  
มีความเจริญมีความเป�นเมืองหรือชนบทมากน�อยเพียงใด  จากการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนานี้  หมู�บ�าน/
ชุมชนมี ปdญหาอะไรบ�าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร�แต�ละด�านหมู�บ�าน/ชุมชน เป�นอย�างไร ผลของคน
เป�นอย�างไร ข�อมูลเชิงคุณภาพ เป�นข�อมูลท่ีอธิบายปรากฏการณ�ในพ้ืนท่ีในลักษณะอย�างลึกซ้ึง เป�นข�อมูลท่ีมี
ความสัมพันธ�และ เชื่อมโยงความเป�นเหตุเป�นผลของยุทธศาสตร� ผลของเชิงคุณภาพจึงเป�นเรื่องของความพึง
พอใจของประชาชนในหมู�บ�าน ชุมชน หรือผู�มีส�วนได�เสียท้ังหมด  

ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตร0การพัฒนาไปใช" วัดความสําเร็จได�จาก เช�น 
1. บรรทัดฐานด�านความพึงพอใจของผู�รับบริการ (client satisfaction criterion) 
2. บรรทัดฐานด�านเวลา (time criterion) 
3. บรรทัดฐานด�านการเงิน (monetary criterion) 
4. บรรทัดฐานด�านประสิทธิผล (effectiveness criterion) 
 
 



การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช�รูปแบบ 
1. ความเรียงร�อยแก�ว (Narrative) เช�น คําบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 
2. ตาราง (Tables) เป�นการน าข�อมูลลงในช�อง (Grids) 
3. รูปภาพ (Figures) เช�น กราฟ ภาพวาดลายเส�น 

รูปแบบท่ีใช"สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท"องถ่ิน 
เ พ่ือให�การติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาท�อง ถ่ินตามข�อ 29 แห�งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ กระทรวงมหาดไทย
จึงกําหนด รูปแบบท่ีใช�สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร� สําหรับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา และการติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับแผนพัฒนา
สามป2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  ปรากฏในบทท่ี 5 ในแผนพัฒนาสามป2 ปรากฏในส�วนท่ี 4 

กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป2ใช�กรอบเดียวกันในการ
ติดตาม และประเมินผล ท้ังนี้ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถกําหนดกรอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได� ซ่ึงมีความ
สอดคล�องกับมิติ หรือบริบทของพ้ืนท่ี 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร� แผนพัฒนาสามป2 
บทท่ี 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� ส�วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและ
ประเมินผล 

4.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและ
ประเมินผล 

 
2. แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2.1 แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance Indicators)เป�นเครื่องมือท่ีใช�ในการ

ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ� เป�นการรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับปdจจัย
นําเข�า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) อันจะช�วยในการ
วิเคราะห�การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนใช�เป�นข�อมูลในการปรับปรุงการทํางานต�อไป เง่ือนไขสําคัญของตัว
แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Key Stakeholders) ใน การกําหนดตัว
บ�งชี้ เพราะจะเป�นการสร�างความเข�าใจร�วมกัน ตลอดจนการใช�ตัวบ�งชี้เหล�านั้นในการดําเนินการช�วย ในการ
ตัดสินใจได�ต�อไป 

2.2 แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton เป�นแนวคิดท่ีเชื่อว�า การทําความเข�าใจองค�กร ตลอดจนภาพรวมท่ีเกิดข้ึนใน องค�กร
สามารถเห็นได�จากผลลัพธ�และการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช�ในการวัดประสิทธิผลโดย 
จะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป�นการทําความเข�าใจถึงภาพรวมขององค�กรหรือระบบ



ต�างๆ ขององค�กรท่ีมีผลต�อพฤติกรรมของบุคคลในองค�กร โดยใช�เป�นกรอบการวัดและประเมินผลระบบ
ปฏิบัติงานด�วยการ มององค�รวมหรือภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองค�กร  ซ่ึงสามารถแบ�งเป�นองค�ประกอบย�อยๆ เช�น 
ด�านการเงิน ด�านลูกค�า หรือผู�รับบริการ ด�านกระบวนการภายในองค�กร และด�านนวัตกรรมและการเรียนรู�  
ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถ ช�วยองค�กรสามารถพัฒนา เชื่อมต�อและปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนดไว�ได�การ
นําตัวแบบ Scorecard แบบใหม� หรือ BSC เป�นการมุ�งเน�นความสําคัญของคุณค�าสูงสุดของผู�มีส�วนได�เสีย 
กระบวนการสู�ความเป�นเลิศ การปรับปรุงให�เกิด องค�กรแห�งการเรียนรู� และความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�เสีย 

2.3 แบบมุ�งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model (RF)) เป�นตัวแบบท่ี สอดคล�อง
กับการทําแผนกลยุทธ�อย�างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได�ว�าเป�นตัวแบบมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาว�า
แผนกับการปฏิบัติท่ี เกิดข้ึนเป�นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม� อันดูได�จากผลระยะกลาง (Intermediate 
Result; Irs) ต�างๆ ว�าเป�นไปตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�หรือไม� การกําหนดเปtาหมายและผลระยะต�างๆ ไว�ก�อน
ล�วงหน�า เช�นนี้ ทําให�สามารถนําไปพัฒนากลยุทธ�การดําเนินการต�อไปได� รวมท้ังยังสามารถใช�เป�นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลได�อีกด�วย 

2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model ถือเป�นตัว
แบบหนึ่งท่ีค�อนข�างแพร�หลายในการประเมินผล  ซ่ึงตัวแบบดังกล�าวจะช�วยให�การประเมินมีความสอดคล�อง 
ระหว�างปdจจัยนําเข�ากระบวนการและผลลัพธ� กับวัตถุประสงค�ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมี
ความครอบคลุมในประเด็นต�างๆ ท้ังในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผล 
จะเก่ียวข�องกับการประเมินถึงบริบท (Context) การดําเนินการ (Implementation) และผลท่ีเกิดข้ึน 
(Outcomes) ตลอดจน ครอบคลุมไปถึงผลลัพธ� ผลท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบ 

2.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System 
(PPMS)ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป�นระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคล�ายคลึง กับ
ตัวแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงานเป�นการพิจารณาถึงหน�าท่ีของระบบต�างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค�กร
เพ่ือท่ีจะนําไปสู�การพัฒนา ซ่ึงระบบการวัดดังกล�าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
อันนําไปสู�การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนต�อไป 

2.6 แบบการประเมินโดยใช�วิธีการแก�ปdญหาหรือเรียนรู�จากปdญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ 
Problem-Solving Method  การประเมินโดยใช�วิธีการแก�ปdญหาหรือเรียนรู�จากปdญหาท่ีเกิดข้ึน ถือเป�นวิธีการ 
ประเมินท่ีสําคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล�าวจะเน�นท่ีการนําความรู�ท่ีมีอยู�กลับมาใช� (Reusable 
Knowledge) ให�เกิดประโยชน� ในขณะเดียวกัน  ถือเป�นการทดสอบความรู�ท่ีมีอยู�ว�าเหมาะสมหรือสามารถ
ใช�ได�จริง  ในสถานการณ�ปdจจุบันหรือไม� ซ่ึงในทางภววิทยา (ontology) แล�วถือเป�นการแสวงหาความรู�ท่ี
ค�อนข�างท�าทาย เพราะเป�นท้ังการตรวจสอบองค�ความรู�และการสร�างองค�ความรู�ใหม�การนําวิธีการแก�ปdญหามา
ใช�ในการประเมินแผน จึงถูกออกแบบให�มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห�แผนและรูปแบบของเนื้อหา
งานเก่ียวกับการวิพากษ�แผน  ซ่ึงจะใส�หรือนําเข�าไปใช�ในการประเมินแผนนั้นๆ 

2.7 แบบการประเมินแบบมีส�วนร�วม  (Participatory Methods)การประเมินโดยวิธีการ
แบบมีส�วนร�วม (Participatory Method) เป�นวิธีการประเมินท่ีให�ความสําคัญกับการกระทํา ท้ังในรูปของ การ
กระทําหรือการตัดสินใจของผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ�งสร�างความรู�สึก
เป�น เจ�าของ (Sense of Ownership) ของผู�มีส�วนเก่ียวข�อง ท้ังยังให�ผู�มีส�วนเก่ียวข�องได�ร�วมติดตามและ



ประเมินผลของ โครงการนั้นๆ อีกด�วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส�วนร�วมจึงมุ�งเน�นท่ีการเรียนรู�ของชุมชน
ท�องถ่ินและมุมมองของ ภาคประชาชนท่ีจะเข�าร�วมตอบสนองและกําหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจน
รูปแบบการดําเนินการโดยเริ่ม ต้ังแต�การกําหนดประเด็นปdญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตาม
และประเมินผลท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการ สรุปบทเรียนเพ่ือการถ�ายทอดความรู�ต�อไป นอกจากนี้ ผลท่ีได�ท้ังจากการ
ติดตามและการประเมินผลยังใช�เป�นข�อมูล เสนอต�อผู�กําหนดนโยบายอีกด�วย 

2.8 แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป�นการ
พิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนอย�างเป�นระบบท้ังผลในด�านบวก - ด�านลบ ผลท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีต้ังใจในระดับต�างๆ อัน
เกิด จากการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไว�การประเมินผลกระทบจะช�วยให�ทราบว�า
ผลการ ดําเนินอย�างกว�างขวาง เป�นระบบอันกระทบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในทุกๆ ฝ�าย โดยการประเมินผล
กระทบจะเป�น การวัดถึงผลท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) และผลกระทบ ต�างๆ  (Impacts) ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการว�ามีผล หรือ อิทธิพลอย�างไรท้ังต�อปdจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช�วยให�ทราบถึง
ต�นทุนของกิจกรรมต�างๆ ท่ีต�อง ใช� อันจะเป�นสิ่งท่ีใช�กําหนดได�ต�อไปว�าควรจะมีการขยาย ระงับ เพ่ิมเติม
กิจกรรม โครงการอะไร อย�างไร และนอกจากนี้ การประเมินผลกระทบยังให�ทางเลือกในการตัดสินใจอย�างมี
ประสิทธิภาพอีกด�วย 

2.9 แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Model)ตัวแบบประเมินความเสี่ยง
เป�นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใช�ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ โดยตัวแบบ 
ดังกล�าวจะแสดงในรูปของตารางโดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบ�งผลของความรุนแรง และแนวต้ังจะแสดง
ความถ่ีท่ี เกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะกําหนดอัตราสําหรับความบกพร�องหรือความเสี่ยงท่ีมีผลต�อความปลอดภัยโดยส�วน
ใหญ�แล�วตัวแบบ ดังกล�าวเป�นท่ีนิยมในทางการแพทย�และสาธารณสุขซ่ึงจะใช�เป�นตัวแบบในการประเมินอัตรา
ความเสี่ยงของโรคหรือ ใช�ในการติดตาม เฝtาระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ�ของโรคตามพ้ืนท่ีต�างๆ 

2.10 แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment Model)ตัวแบบในการประเมินตนเอง
เป�นเครื่องมือหนึ่งท่ีใช�ในการกําหนดว�าในขณะนั้นองค�กรมีจุดแข็งและจุดอ�อนอย�างไร และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา ซ่ึงประโยชน�ต�อการพัฒนาองค�กร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน� ยุทธศาสตร� แผนกลยุทธ� 
และ แผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ�อน
ขององค�กร 2) กําหนดวัตถุประสงค� เปtาหมายหลักและเปtาหมายย�อย 3) กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
4) เลือกแนวทางการ เปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและเป�นไปได� 5) กําหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการและ  
6) ดําเนินการ 

2.11 แบบอ่ืนๆ  ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต�องอยู�ภายใต�กรอบตามข�อ  
1-10 หรือเป�นแบบผสมก็ได� 

 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
เป�นแบบท่ีกําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการ ให�

คะแนนตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�  ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�
แล�ว เสร็จภายในสี่สิบห�าวัน นับแต�วันท่ีประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนพัฒนาสามป2 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 



3.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป2เพ่ือ
ความสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ ประกอบด�วย 

3.1.1 การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 10 คะแนน 
3.1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป2ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3.1.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป2ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
3.1.4 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา 10 คะแนน 
3.1.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด�วย 

(1) ความชัดเจนของโครงการ 10 คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 คะแนน 
(4) เปtาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การต้ังงบประมาณได�

ถูกต�อง 5 คะแนน 
(5) เปtาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องต�อเนื่องกับระยะเวลาป2 (3 

ป2) 3 คะแนน 
(6) งบประมาณมีความสอดคล�องกับเปtาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 คะแนน 
(7) มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(8) มีงบประมาณท่ีผ�านมา 3 ป2ย�อนหลัง ตามความเป�นจริง 3 คะแนน 
(9) โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป2 ทุกโครงการ 5 คะแนน 
(10) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว�าจะ

ได�รับ 5 คะแนน 
(11) ตัวชี้วัด (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ 4 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับโครงการ 5 คะแนน 
(13) ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� 5 คะแนน 
(14) หน�วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล�องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04  

3 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ�ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�ควรน�อยกว�าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แผนพัฒนาสามป6เพ่ือความสอดคล"องของยุทธศาสตร0และโครงการ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได" 

1. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 10  

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป2ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป2ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา 10  

5. โครงการพัฒนาประกอบด�วย 60  

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5  

   5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ 5  

   5.3 จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ 3  

   5.4 เปtาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู�การต้ังงบประมาณได�
ถูกต�อง 

5  

   5.5 เปtาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�อง ต�อเนื่องกับระยะเวลาป2 (3 ป2) 3  

   5.6 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปtาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4  

   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5  

   5.8 มีงบประมาณท่ีผ�านมา 3 ป2ย�อนหลัง ตามความเป�นจริง 3  

   5.9 โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป2 ทุกโครงกาi 5  

   5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว�าจะ
ได�รับ 

5  

   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ 4  

   5.12 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับโครงการ 5  

   5.13 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค� 5  

   5.14 หน�วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล�องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3  

รวม 100  

 

 







 


