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สว่นที ่4 

การตดิตามและประเมนิผล 
 

1.  การตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ขอ้ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง

ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2559  

2. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ขอ้ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง

ด าเนินการประเมินคุณภาพของ                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคลอ้งแผนพัฒนาท้องถิน่            สี่ปขีององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทาง

และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2559 

3. สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ 
3.1 การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

 (1) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 
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ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน

การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 

6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปดิเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ

ต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอยา่งน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 

กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่

วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

   การตดิตามและประเมนิผลดว้ยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวดัผลในเชงิคณุภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพงึพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพงึพอใจท าให้ทราบถึง

ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

 

http://www.dla.go.th/
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

   แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้รกิาร 

4. ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 

 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุง่ยากมากขึ้น 

 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4.2 ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนามากรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง              

ในการพจิารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มรีายละเอียด ดังนี้ 

1.แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

1.1 ขอ้มูลสภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

1.2 การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1)ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

(2)ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3)ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

 


