
 

 

ส่วนท่ี 4 

การติดตามประเมินผล 

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

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 

ในการจดัทาแผนพฒันาท้องถิ่นนัน้ จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
โดยจะต้อง 
ติดตามและประเมินยทุธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 และในการประเมินแผนนัน้จะต้อง 
ด าเนินการประเมินคณุภาพของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุ
ทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
แจ้งตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง 
ซกัซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

1. 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พ่ือความสอดคลอ้งแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปี ประกอบดว้ย 

1.1 ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยทุธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 10 คะแนน 
(3) ยทุธศาสตร์จงัหวดั 10 คะแนน 
(4) วิสยัทศัน์ 5 คะแนน 
(5) กลยทุธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยทุธ์ 5 คะแนน 
(7) จดุยืนทางยทุธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน 

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขบัเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้
องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 



 

 
 

2. 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้

งถ่ินส่ีปีประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยทุธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
 
 
 
2.5 โครงการพฒันา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชดัเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

มีความชดัเจนน้าไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จงัหวดั 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มัง่คัง่ 

ยัง่ยืนภายใต้หลกัประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตวัชีว้ดั (KPI) 

และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน 

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขบัเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้
องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 



 

 

3. 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พ่ือความสอดคลอ้งแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20  คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15  คะแนน 
3. ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  คะแนน 

3.1 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 10  คะแนน 
3.2 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 10  คะแนน 
3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั 10  คะแนน 
3.4 วิสยัทศัน์  5  คะแนน 
3.5 กลยทุธ์  5  คะแนน 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
3.8 แผนงาน  5  คะแนน 
3.9 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
คะแนนรวม 100  คะแนน 
 
 
 
 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

องค์การบริหารสว่นต าบลค าแมด ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ  
โดยใช้ตวัแบบวดัผล ในเชิงปริมาณและคณุภาพ  ตามที่จะกลา่วต่อไปในหวัข้อ  3.1 
และมีหลกัการประเมินผลที่ส าคญั 
คือการติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลวุตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทกุประการหรือไ
ม่อย่างไร 

 

3. สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในภาพรวม 

   3.1 การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคณุภาพ 
(1) แบบตวับ่งชีก้ารปฏิบติังาน (Performance Indicators) 



 

 

(2) แบบบตัรคะแนน (Scorecard Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของKaplan & Norton 

(3) แบบมุ่งวดัผลสมัฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตผุล (Logical Model) ตวัแบบเชิงเหตผุล หรือ Logical Model 
(5) แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน (Process PerformanceMeasurement System(PPMS)) 

ระบบการวดักระบวนการปฏิบติังานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้หรือ Problem- 

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดขึน้ ทัง้นีต้้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 

(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) คณุภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วดัผลนัน้ได้จริงหรือไม่ หรือวดัได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

 
 
 
 
 
 


