
ส่วนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

 
(๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
(๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการ ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   
 
(๓) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  คือ 
1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ผู้ประเมิน ผู้ถูก
ประเมิน เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยตนเองในครั้งนี้  ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นการทบทวนว่า การจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร 

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงานได้แก่  แบบรายงานแบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายปีงบประมาณ  ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 
2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จ านวนโครงการ งบประมาณ และ
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output/Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย หรืออาจถูกเรียกว่า  
“การประเมินแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาในแต่ละปี  ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้



หรือไม่  โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่  3/1 แบบประเมินผล  
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมิน ได้แก่
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ รวมทั้งความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม แบบรายงานแบบที่ 3/2 แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม และแบบรายงานแบบที่ 3/3 แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์  
 

๑. การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-

2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมุ่งเน้นการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จะเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบรายงานแบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบรายงานแบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราย

ปีงบประมาณ 
แบบรายงานแบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยให้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในภาพรวม   

 
 

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


โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบรายงานแบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนแก้ว 
แบบรายงานแบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
(๔) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑. การด าเนินงานต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และถูก
จ ากัดด้วยห้วงระยะเวลา ท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. เนื่องจากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความยุ่งยากมากขึ้น  อาจท าให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยลงจากเดิม 

๓. การแก้ไขปัญหาอาจท าได้ไม่ตรงประเด็นและไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะมี
ข้อจ ากัดจากระเบียบกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการ 

และมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น   
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าและควรมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องการโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  
 


