
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)    
 

๑๙๐ 
ส่วนที่  ๕   

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
๑.  องค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘  ข้อ๒๘ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ๒๘ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
๒.  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 
 ๒.๑  เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 

การประเมินผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะห์และ
ประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ  ๘เกณฑ์ คือ 

(๑)  เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผน การ 

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคำถามว่า  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดหรือไม่  เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่  และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  ประกอบด้วยตัวชี้วัด        
๔ ประการ  คือ 
 

๑)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาเป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs)   
  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)    
 

๑๙๑ 

ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เช่น  ความยาวของถนนที่สร้างได้  จำนวนแหล่งน้ำขนาดย่อยเพ่ือ
การเกษตร  สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง  เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด 

๒)  จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ    
มากมาย  จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า  โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการไปแล้ว  ทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริม  ในช่วงระยะเวลาอาจเป็น
สัปดาห์  เดือน  ไตรมาสหรือระยะของโครงการ  (Phase) 

๓)  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ  
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ  ได้แก่  งบประมาณท่ีใช้ไป  งบประมาณท่ีอยู่ระหว่างผูกพัน  เงินงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา  ในรูปของคน–วัน (Man–day)  
หรือ คน-เดือน (Man – month) 

๔)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ 
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ  โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายด้านเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

(๒)  เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ 

ดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ไปในการดำเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๔ ประการ  คือ 

๑)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ 
โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สมประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

๒)  ผลิตภาพต่อกำลังคนเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ 
โครงการซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดำเนินงานแล้ว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดำเนินโครงการ  และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนิน
กิจกรรม  และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

๓)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลาเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา  เช่น  จำนวน      
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน  จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี  จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

๔)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการเป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ 
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  เช่น  การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ  การตัด
ทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ  การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการ
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

(๓)  เกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผลเป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  โดยดู 

จากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด๔ประการ  คือ 

๑)  ระดับการบรรลุเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)    
 

๑๙๒ 
 

บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรเป้าหมาย  เช่น  การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

๒)  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม  
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อย
เพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร  ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จำนวน
ประชากร  ความถี่ระดับและกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ  การวางแผนและการติดตามผล 

๓)  ระดับความพึงพอใจเป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ 
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

๔)  ความเสี่ยงของโครงการเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ 
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อม  ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

(๔)  เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคมและ 

หน่วยงานในภาพรวม  เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง  (Intended  impacts)  และ
ผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง  (Unintended  impacts)  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด  ๓ประการ  คือ 

๑)  คุณภาพชีวิตเป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย  เช่น  รายได้  ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานทำ  สุขอนามัย  สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดำรงชีพ 

๒)  ทัศนคติและความเข้าใจเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการและ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมาก
ยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละ
พฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕)    
 

๑๙๓ 
(๕)  เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ 

ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีกำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง  ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า  แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ  ๓ประการ  คือ 
  ๑)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  
ทั้งท่ีได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข  รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน  
ตามความรุนแรงของปัญหา 
  ๒)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ   นำมาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดำเนินโครงการและความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  ๓)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  เช่น  คำร้องเรียนข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ  หรือได้รับความเสียหาย
จากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย 

(๖)  เกณฑ์ความยั่งยืน  (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง  โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ     

กิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ  ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่  ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ๓ประการ  คือ 
  ๑)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  (Economic  viability)  เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ เช่น  จำนวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ภาระผูกพัน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้  ปริมาณเงินทุนสำรอง  แหล่งสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณ
หรือเงินทุนหมุนเวียน  จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
  ๒)  สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional  capacity)  เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ  การพัฒนาองค์กรประชาชน  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการและการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดำเนินโครงการ 
  ๓)  ความเป็นไปได้ในการขยายผลเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง
ตัวเอง  โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี  ทั้งการขยาย
ผลตามแนวราบ  กล่าวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ  การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย  การขยายกำลังผลิต
ของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง  ได้แก่  การขยายพ้ืนที่โครงการ  การขยายเครือข่ายโครงการออกไป
ทั่วภูมิภาคและการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 
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๑๙๔ 
(๗)  เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) 

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม  (Social  equity)  โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ 
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม  ความเสมอภาค  ความท่ัวถึงในการรับบริการ  การจัดสรรคุณค่า  (Values)  และการกระจายผลตอบแทน
ที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  ๓ประการ  คือ 

๑) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพเป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่ม 
ย่อยในสังคม  เช่น  ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน  การจัดหา
ตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  ๒)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ  
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศหรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ  (Gender  discrimination)  หรือไม่โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเท่าเทียมในโอกาส  บทบาทระหว่างหญิง/ชาย  การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
  ๓)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น  (Intergenerational  equity)  เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่น  ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต  (Future  generation)  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดหาพลังงาน  โครงการพัฒนาขนาดใหญ่  โครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม  โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบ
จากการตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 

(๘)  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ  (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การดำเนินโครงการจะไม่ 

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคมหรือชุมชน  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ  ๓ประการ  คือ 
  ๑)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลจากการ
ดำเนินโครงการ  โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental  Impact  Assessment – EIA)  ในช่วงก่อนทำโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย  เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคมและเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ 
  ๒)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนาของรัฐในลักษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities)  ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและ
ชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม  (Social  costs)  ที่ต้องเสียไป เช่น  พ้ืนที่การเกษตรที่
ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
  ๓)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการและส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  เช่น  การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
การสูญเสียโครงสร้าง  แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม  ความ
เชื่อ  ความเอ้ืออาทรความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งครอบคลุมมิติ 
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  มิติด้านการบริหารจัดการ  มิติด้านทรัพยากร  และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  เกณฑ์และตัวชี้วัด
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการในลักษณะที่เป็นพลวัตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
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๑๙๕ 

โครงการ  เพ่ือวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ  ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้อง
นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ  โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม  
(Composite  indicators)  ของแต่ละโครงการต่อไป 

๒.๒  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่นั้น  ใช้เครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้(รายละเอียดแนบท้ายตามภาคผนวก) 
 แบบที่ ๑  การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 แบบที่ ๒แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ 
 แบบที่  ๓  แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓.  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นต้องคำนึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้จะต้องติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  ๑  ครั้ง  และดำเนินการ
ติดตามและประเมินอย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา  
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
 


