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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี  ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมทุกปี 

 
 
 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผล 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้อ งกับ     
เปูาประสงค ์ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม  เพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล(Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ

ท ากิจกรรมที่มตี่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ
สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะ
พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

2.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
- วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาชนในท้องถิ่น    
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  

2) ใช้เครื่องมือส าหรับการติดตามประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น       
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็น
ส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น   อาจเป็นแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกต เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น เอกสารการเบิกจ่าย
งบประมาณ ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นต้น 
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ใช้แบบติดตามแผนยุทธศาสตร์  3  แบบตามรูปแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  ส่วนการติดตามยุทธศาสตร์ใช้เครื่องมือดังนี้ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 2.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
 2.1  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  
การก ากับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ของ 
อบต.บ้านเหล่า 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 
3/1  แบบประเมินผล
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
2. การพิจารณาของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ภายใน 
เมษายน
และตุลาคม) 
15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
3. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงาน  
ตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

1.ภายใน 
เมษายน
และตุลาคม 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30วัน   ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 

2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
 
 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเ พ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิ เคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เ พ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 

การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 
 
                              

แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
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ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.......................................  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.................. 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ xxx xxx 
2. ด้านแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพส าหรับการอุปโภค-บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

xxx xxx 

3. ด้านระบบคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน xxx xxx 
4. ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ xxx xxx 
5. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ xxx xxx 
6. ด้านสาธารณสุข xxx xxx 
7. ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

xxx xxx 

8. ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสาร 

xxx xxx 

9. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน xxx xxx 
10. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

xxx xxx 

11. ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์
ให้เพียงพอและทันสมัย 

xxx xxx 

รวม xxx xxx 
 

เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน  
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริง 
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม  2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 / 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 / 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

2) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
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ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่ สอดคล้องกับ     
เปูาประสงค์ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1.2 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า  (Progress)  กิจกรรมที่ ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล                 

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ
จะพิจารณา 

1.3 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

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

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

ประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 

2.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
-  วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล   ประชาชนในท้องถิ่น 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  

2) การใช้เครื่องมือส าหรับการติดตามประเมินผล  อาจเป็นแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ   
แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ และ      
การติดตามจากแนวทางการติดตามของโครงการที่ก าหนดไว้  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์   
โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับโครงการนั้นๆ  

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ หรือการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เช่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างต่างๆ              
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ใช้แบบติดตามโครงการ  3  แบบตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ และเครื่องมือตามแนวทางที่โครงการก าหนดไว้ดังนี้ 

 1.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

 2.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
 2.1  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
 2.2  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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 3.  แบบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลตามโครงการก าหนดไว้ 
 

ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต.
บ้านเหล่า รายไตรมาส       
(3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 
3/2  แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.
บ้านเหล่า ในภาพรวม 
2. ใช้แบบรายงานที่ 
3/3  แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
3. การพิจารณาของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ภายใน 
เมษายน

และตุลาคม) 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
3. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

  ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1.ภายใน 
เมษายน
และตุลาคม 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30 วัน 
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ค าชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-เมษายน หรือไตรมาสที่ 1-2 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4    . รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx   xx xx 

2.            

3.            
ฯลฯ....           

รวม           

 
เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท.ให้
ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 
4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4    . รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

2.            

3.            
ฯลฯ....           

รวม           

เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 
 
 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเหลา่  รายไตรมาส (3 เดือน ) 
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มีการ

ยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
ฯลฯ....             

รวม             
 
เกณฑ์การพิจารณา : 1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็ จ
เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่า         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ............. 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 xx xx xx xx xx xx 
2.         

รวม       
  

เกณฑ์การพิจารณา :น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xx xx xx xx xx 
2.      
ฯลฯ....      
รวม      

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้น       
เป็นอย่างไร 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ..........
.................................................................................................................................................................................... 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล-
บ้านเหล่าในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   )  หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี…..คน (   )  20 - 30  ปี…….คน  (   )  31- 41 ปี.......คน 
  (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

           (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง.........คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร……คน 
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก(คน) พอใจ(คน) ไม่พอใจ(คน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

xxx xxx xxx 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

xxx xxx xxx 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
กิจกรรม 

xxx xxx xxx 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

xxx xxx xxx 

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx xxx xxx 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx xxx xxx 
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

xxx xxx xxx 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

xxx xxx xxx 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

xxx xxx xxx 

ภาพรวม xxx xxx xxx 

เกณฑ์การพิจารณา :ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  
  
 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน.......................  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี…..คน (   )  20 - 30  ปี…….คน  (   )  31- 41 ปี.......คน 
  (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง.........คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร……คน 
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ในการพัฒนา            
ด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)   โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน     
ท่านให้คะแนนอปท.เท่าใดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxx 
เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า                   
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา :เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพ่ิมแสดงว่า
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้  เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณาว่าหลัง
ด าเนินการตามแผนนั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่
ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบ

ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)    

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 
 

 
 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 
 
 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  4 ประการดังที่กล่าว
มาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่ งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบต. เทศบาล หรือ อบจ. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนาการทีเ่ติบโต  
การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
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ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างเห็นว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี

อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต.       
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบต. เทศบาล อบจ.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในในหลายๆเรื่อง  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย   ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง 
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ        
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ    
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สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย

ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หากพนักงานส่วน
ต าบลให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า       
ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา 
 

 
 
 
 

 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ควรพิจารณางบประมาณ  และค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ-
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ   
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม-โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

******************************** 

4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการ
พัฒนา 
 


