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ส่วนที่  ๖ 
 

การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 



๑๑๘ 
 

ส่วนที่  ๖ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

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

 การติดตามแผนพัฒนาต าบลสามปี  พ.ศ.  ๒๕๕9-๒๕61  และการน าแผนพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้
บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล   รวมทั้งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้นการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจึง
สามารถแบ่งเป็น  ๔  แนวทาง  ดังนี้ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ 
ในแผนพัฒนาต าบลสามปี  น าไปจัดท าแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ 
 ๒. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือองค์กร
เอกชนเป็นผู้ด าเนินงาน  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพไม่
เพียงพอ  และมีองค์กรหรือหน่วยงานอื่นมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะด าเนินการมากกว่า 
 ๓. การร่วมมือกับหน่วยงาน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์กรเอกชนอ่ืนใน
การด าเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร  โดยอาจด าเนินการใน
รูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะท างานหรือคณะกรรมการ 
 ๔. การประสานหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็นผู้
จัดสรรงบประมาณและการด าเนินการตามแผน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาต าบลสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ตามล าดับ 
หน่วยงานด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
 ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการ
ก ากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร  ดังนี้ 

๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒) กองคลัง 
๓) กองช่าง 
๔) ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
5) ส่วนสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 
การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๘   หมวด ๖  ข้อ  ๒๘  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ประกอบด้วย 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง  จ านวน  ๓ คน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  ๒ คน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน   ๒   คน 
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน  ๒ คน 

 ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  ๒ คน 
 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

วิธีการติดตาม 
 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเป็นรายไตรมาส โดยก าหนดเวลา
ด าเนินการแล้วติดตามว่าด าเนินการตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

ห้วงเวลาในการติดตาม 
 ไตรมาสที่  ๑  ระหว่างเดือนตุลาคม    ๒๕๕8      ถึงเดือนธันวาคม     ๒๕๕8 
 ไตรมาสที่  ๒  ระหว่างเดือนมกราคม   ๒๕๕9      ถึงเดือนมีนาคม      ๒๕๕9 
 ไตรมาสที่  ๓  ระหว่างเดือนเมษายน    ๒๕๕9      ถึงเดือนมิถุนายน     ๒๕๕9 
 ไตรมาสที่  ๔  ระหว่างเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕9          ถึงเดือนกันยายน     ๒๕๕9 

วิธีการประเมินผล 
 การประเมินผลต้องมีเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  
มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  เกณฑ์ที่ส าคัญ  คือ 
 ๑.  ผลผลิต  ( OUTPUT )  วัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตของโครงการ  
เป็นการพิจารณาในเรื่องของเวลา  ค่าใช้จ่าย  คุณภาพ 
 ๒.  ผลลัพธ์  ( OUTCOME )  วัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของ
โครงการ  เป็นการพิจารณาถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ 
 

ห้วงเวลาในการประเมินผล 
 ด าเนินการประเมินผลโครงการระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 
 
 
 



๑๒๐ 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ   การประเมินว่ามีการน า
แผนยุทธศาสตร์มาปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะสามารถวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์  ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้  
จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส า เร็จของ
ยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการเป็นไปในแนวทางบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังกล่าวข้างต้น  จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้
ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่ เกิดขึ้น  แนวทาง
และวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
 

 การติดตาม  ( Monitoring ) 
 การติดตามนั้น  จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  
เช่น    Cant  Chart    ที่จะท าให้การท างานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการช่วงใด  ตรงกับก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  
แผนการด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวมาแล้ว 
 

 การประเมินผล  ( Evaluation ) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานสูง (Standart  criteria )  และ
ตัวชี้วัด  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ  ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ  ใน  ๒  ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และ
เกณฑ์การประเมินโครงการ  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 

มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 

 ประกอบด้วย  ๗  เกณฑ์  ๒๒  ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 
 ๑. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย  (Achievement) 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ๒  ประการ  คือ 
  ๑.๑  ผลผลิต (Outputs)   
  ๑.๒  ผลลัพธ์ 
 ๒. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ๔  ประการ  คือ 
        ๒.๑ การเข้าถึง 
 ๒.๒ การจัดสรรทรัพยากร 
 ๒.๓ การกระจายผลประโยชน์ 
            ๒.๔ ความเสมอภาค 
 
 
 



๑๒๑ 
 

๓. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๔  ประการ  คือ 
  ๓.๑  สมรรถนะของหน่วยงาน 
  ๓.๒  ความทั่วถึงและเพียงพอ 
  ๓.๓  ความถี่ในการให้บริการ 
  ๓.๔  ประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 ๔. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด    ๔  ประการ  คือ 
  ๔.๑  พันธกิจต่อสังคม 
  ๔.๒  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
  ๔.๓  การให้หลักประกันความเสี่ยง 
  ๔.๔  การยอมรับข้อผิดพลาด 
 ๕. เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด    ๔   ประการ  คือ 
  ๕.๑ การก าหนดประเด็นปัญหา 
  ๕.๒ การรับฟังความคิดเห็น 
  ๕.๓ มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
  ๕.๔ ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 

๖. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด    ๒  ประการ  คือ 
  ๖.๑  ระดับความพึงพอใจ 
  ๖.๒  การยอมรับหรือคัดค้าน 
 ๗. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๒  ประการ  คือ 
  ๗.๑ ผลกระทบภายนอก 
  ๗.๒ ต้นทุนทางสังคม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วย  ๘  เกณฑ์ ๒๗  ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 ๑. เกณฑ์ความก้าวหน้า 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๔ ประการ   คือ 
  (๑)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
  (๒)  จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
  (๓)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
  (๔)  ระยะเวลาที่ใช้ไป 
 ๒. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด    ๔  ประการ 
  (๑)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
  (๒)  ผลิตภาพต่อก าลังคน 
  (๓)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
  (๔)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 



๑๒๒ 
 
 ๓. เกณฑ์ประสิทธิผล   (Effectiveness) 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด   ๔  ประการ  คือ 
  (๑)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
  (๒)  ระดับการมีส่วนร่วม 
  (๓)  ระดับความพึงพอใจ 
  (๔)  ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๔. เกณฑ์ผลกระทบ  (Impacts) 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัด    ๓  ประการ  คือ 
  (๑)  คุณภาพชีวิต 

(๒)  ทัศนคติและความเข้าใจ 
(๓)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 ๕.  เกณฑ์ความสอดคล้อง   (Relevance) 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ    ๓  ประการ  คือ 
  (๑)  ประเด็นปัญหาหลัก 
  (๒)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
  (๓)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 ๖. เกณฑ์ความยั่งยืน  (Sustainability) 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ    ๓  ประการ   คือ 
  (๑)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
  (๒)  สมรรถนะด้านสถาบัน 
  (๓)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล 
 ๗.  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ๓ ประการ  คือ 
  (๑)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
  (๒)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
  (๓)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 
 ๘.  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ    ๓  ประการ  คือ 
  (๑)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
  (๒)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
  (๓)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติด้านทรัพยากร   และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อม  เกณฑ์และตัวชี้วัด   จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการในลักษณะ
ที่เป็นพลวัตร  ในทุกขั้นตอน ทั้งกระบวนการ  โครงการ  เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลว
ของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
โครงการ  โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลผลในตัวชี้วัดรวมของแต่ละโครงการ 
 



๑๒๓ 
 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไป 
ด้วย แบบรายงาน ๓  แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินแผนฯ 
(Output) 

แบบรายงาน 

แบบที่ ๒ 
แบบติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ ๑ 
การประเมินการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ ๓/๓ 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 
การด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๒ 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 
การด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ภาพรวม 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบที่ ๓/๑ 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 
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