
๑๒๒ 
ส่วนที่ ๔ 

การติดตามและประเมินผล 
 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยการติดตามและประเมิน 

ผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 ๑.๑  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 

 ๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน 

 ๑.๓  ยุทธศาสตร์ ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย 

  (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน 

  (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 

  (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 

  (๔)  วิสัยทัศน์  ๕ คะแนน 

  (๕)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน 

  (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกุลยุทธ์ ๕  คะแนน 

  (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 

  (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน 

  (๙)  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 

 คะแนน รวม ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ  ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีแนวทางการ

พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐ คะแนน 
๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 



๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
๒.๔  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
๒.๕  โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน ประกอบด้วย 
(๑)  ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ คะแนน 
(๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 

 
๑๒๓ 

 

(๓)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ คะแนน 
(๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ๕ คะแนน 
(๕)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

ฉบับท่ี ๑๒  ๕  คะแนน 
(๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐   ๕  คะแนน 
(๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
(๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ  ๕ คะแนน 
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงสร้าง) ๕ คะแนน 
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   ๕  คะแนน 
(๑๒) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ๘๐ ( ๘๐ คะแนน) 
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ  เป้าหมายท่ีวางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมกีารติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม แนวทางการพิจารณา

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน

แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน



ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกป ี 

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  

แบบท่ี ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

๑๒๔ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลง

วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น)  

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

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ  

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยได้ มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพงึพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วในภาพรวม  

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ  

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

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


๑. เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ 
หลายข้ันตอน สลับสับซ้อน  

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน  
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและบาง 

เรื่องอาจท าไม่ได้  

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  

๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ พิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปใีห้สามารถ 
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

๔) ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ    

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 


