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ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมินผล 

------------------------- 
4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

แนวทางการพิจารณาการ ติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาท้อง ถ่ินตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมกาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) เป้าประสงค์ของแต่ประเด็นกุลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10)ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

1.2 แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ 

ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า จะ

ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน การพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

1.3. แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  

รวม 100 คะแนน 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

เทศบาลตําบลแม่หล่าย ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบ วัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการ หรือไม่อย่างไร  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน  
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result FrameworkModel (RF))  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logocal Model)  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System 

(PPMS))  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ 

Problem – Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)  
(11)แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – 

(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร วัดผล
น้ันได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) ผลกระทบ (Impact)  
 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต  

4.4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร 

ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดไต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายใน 
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย  

1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ  
4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
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จากแผนภาพ เทศบาลตําบลแม่หล่ายมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ จําเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ 4 ประการ ดังที่กล่าว
มาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามส่ิงแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังน้ี  

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

ได้แก่ การเมืองระบบชาติและการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นน้ัน ยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้ 
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่ 
จะต้องมีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น  

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่างช้ีว่าการเมืองใน
ระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้อง
อาศัย ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
ส่วนกลาง มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเลือกให้เฉพาะท้องถ่ินที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับข้าราชการ
ส่วนกลาง เป็นต้น  

ในอนาคต อํานาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น 
อย่างไรน้ัน ส่วนหน่ึงก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง 
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม 
อํานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังน้ัน ผู้ที่
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจําเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร 
จัดการ อปท. ให้เข้ากับสภาการณ์ดังกล่าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
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ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองน้ัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ 
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง 
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินในทุกระดับทั้ง อบจ. 
เทศบาล อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่าน้ีมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี 
ผลกระทบต่อ อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ 
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตาม 
สภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินน้ัน ๆ จึงจะได้เช่ือว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
อย่างแท้จริง  

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทําให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุ

ของปัญหาอ่ืน ๆ ที่กระทบต่อ อปท. ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน 
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน 
หนาวฟรีเสื้อกันหนาวฟรีและของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเร่ืองของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหน่ึงประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา
ไปทํางานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางคร้ังอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง 
เลือกต้ัง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชน จะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยม ไป
โดยปริยาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ 
พ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น  

ดังน้ัน การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตน
เป็น ที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความ
สนใจที่ จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นน้ี  

3.) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Socail Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การปฏิบัติงานใน 

แต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่ เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป็นอย่างไร บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน
กําหนด นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็
หาทาง โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงข้ึนในสังคมท้องถ่ินมากกว่าในอดีต ดังน้ัน บุคลากรใน อบต. จึง
จําเป็นที่ จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีใน
สังคม ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดใน
ประเทศ ไทยที่จะมีคนที่ขอบสิ่งที่เหมือน ๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความ
ขัดแย้งที่ รุนแรงน้ันได้อย่างไร  

 



  ๑๔๓

4.) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง  
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการ 

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจํา เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทําเว็บไซต์ 
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จําเป็นและเก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่อง 
ทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสําคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรม 
ส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจํา ก็จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และไม่ขัดต่อระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิง การคาดการณ์การ

พัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
1.) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.  
2.) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ เทศบาลา 
AEC หรือ Asean Economic Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 

ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆกับกลุ่ม Euro Zone น่ันเอง จะทําให้มีผลประโยชน์ 
อํานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนําเข้า ส่งออก ของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง 
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนําเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 


