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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561และในการประเมินแผน
นั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
  (3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (3.4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (3.5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
  (3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (3.8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

4.2การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (5.2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
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  (5.3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน 
  (5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5.5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (5.6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
  (5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (5.9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
  (5.10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (5.11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
  (5.12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่ อบต. ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
อบต. ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้ นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  



 
 

๑๓๐ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

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

การวัดผลเชิงคุณภาพ อบต. ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานของอบต. ในภาพรวม  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอบต.  
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
การวางแผนพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจาก

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา
จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่
ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้นการจัดท าแผนพัฒนาที่ดีจึงต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้เพ่ือให้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๔.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน 
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความ

ยุ่งยากมากข้ึน 
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้  
๔.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

๔. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้อง
ด าเนินการ เพ่ือลดการเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
 
  


