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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

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

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายดังนี้ 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. พิจารณาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทะศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. การสรุปสถานการการณ์พัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน 

(4) โครงการมีความสดอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทะศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

การสรุปผลจากการวัดผลในเชิงประมาณและคุณภาพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถ
แสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จากแบบส ารวจการติดตามและประเมินผลเชิง
ปริมาณและคุณภาพดังนี้ 

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan&Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model : RF) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ

ตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสม 
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จากการวัดผลที่ได้สามารถสรุปผลในเชิงปริมาณ(Quantity) คุณภาพ(Quality) ผลที่ได้จริงคือ
อะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามก าหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการ
ได้ประโยชน์อย่างไร 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน  าไปสู่อนาคต 
ผลกระทบ เกิดจากการวิเคราะห์จากผลผลิตของโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วว่า

ประชาชนได้รับผลอย่างไรตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่หรือได้รับผลแตกต่างออกไปจากวัตถุประสงหรือผลที่
คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการนั้น 

 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เป็นการน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาหรือวิธีการด าเนินการ จาก

การด าเนินโครงการที่ผ่านมาที่เกิดปัญหา ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายผลผลิต เวลา แล้วสรุปเป็น
แนวทางให้ผู้บริหารได้พิจารณาก าหนดเป็นแผนงานในปีถัดไป 
 


