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ส่วนท่ี  5 
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มี
รำยละเอียด ดังนี้ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน ควร
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศำสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงำน 5 คะแนน 
(9) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงกำร 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มี
รำยละเอียด ดังนี้ 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย 

2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 คะแนน 
2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 คะแนน 
2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศำสตร์และแผนงำน 10 คะแนน 
2.5 โครงกำรพัฒนำ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 คะแนน 
(2) ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 คะแนน 
(3) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน 
(4) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับที ่12 5 คะแนน 
(6) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง  มั่งคั่ง 

ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 5 คะแนน 
(10) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 คะแนน 
(11) มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

5 คะแนน 
(12) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ก ำหนดว่ำ ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอ
ผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี และ ข้อ 29 
(3) ก ำหนดว่ำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของ
ทุกปีโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณำ ซึ่งสำมำรถแสดงได้ทั้งกำรอธิบำยเชิงสถิติ รูปภำพ กรำฟ ข้อมูลต่ำงๆ จำก 

(1) ใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ 
(1.1) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators) 
(1.2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 

Model ของ Kaplan & Norton 
(1.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(1.4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(1.5) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Process Performance Measurement 

System (PPMS)) ระบบกำรวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือ PPMS 
(1.6) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้นหรือ 

Problem-Solving Method 
(1.7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(1.8) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(1.9) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(1.10) แบบกำรประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(1.11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบ

ตำมข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
(2) เชิงปริมำณ (Quantity) คุณภำพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่ำใช้จ่ำย 

(Cost) เวลำ (Time) เป็นไปตำมท่ีก้ำหนดไว้หรือไม่ 
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(3) ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้ประโยชน์อย่ำงไร 
(4) วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
(5) ผลกระทบ (Impact) 
ซึ่งในกำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ เทศบำลต ำบลสุเทพได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำง

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยกำรประเมินตนเอง กำร
สอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลสุเทพทั้งในภำพรวม และแต่ละ
ยุทธศำสตร์ รวมถึงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้รับ แล้วน ำมำวิเครำะห์ สรุปผล และน ำเสนอผลกำรติดตำม 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ก ำหนด 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
(1) ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ให้ประชำชนได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

และตระหนักเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(2) ควรมีกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นแบบบูรณำกำร ให้มี

ควำมสำมำรถในกำรจัดท ำแผนพัฒนำมำกยิ่งข้ึน 
(3) ควรมีกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เป็นข้อเท็จจริง เพ่ือให้เป็น

ข้อมูลพื้นฐำนที่สมบูรณ์ น ำไปสู่กำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำรได้อย่ำงเหมำะสม 
(4) ให้ควำมส ำคัญกับกำรส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชน ต้องสนับสนุนให้มีกำร

จัดท ำแผนชุมชนและให้ควำมส ำคัญกับกำรประชำคมท้องถิ่น 
(5) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย สนับสนุนกำรพัฒนำประชำธิปไตยภำคพลเมือง กำร

พัฒนำ ศักยภำพผู้น ำชุมชน สนับสนุนกำรจัดท ำระบบข้อมูล ข่ำวสำรเพ่ือกำรพัฒนำชุมชน ตลอดจนกำร
สร้ำง เครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพ 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนะ

ทำงกำร คลังในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำถิ่นสี่ปี 
(2) ควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในปีงบประมำณนั้น 
(3) โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำ บำงโครงกำรยังไม่มีกำรก ำหนด กิจกรรมที่จะ

ด ำเนินกำรหรือยังไม่มีควำมพร้อมในเรื่องรูปแบบ รำยละเอียดหรือสถำนที่ที่จะด ำเนินกำร 
(4) ควรน ำผังเมือง /ผังชุมชนมำเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผน 


