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ส่วนที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผล 
 

๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ 
เป็นที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ีประกอบด้วย 
 ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน 
 ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ คะแนน 
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕ คะแนน ประกอบด้วย 
  (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน 
  (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน 
  (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน 
  (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน 
  (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน 
  (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
  (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน 
  (๘) แผนงาน ๕ คะแนน 
  (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
  (๑๐) ผลผลิต/โครงการ ๕ คะแนน 
  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 ๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน 
  ๒.๒ การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
  ๒.๓ การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
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  ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ๑๐ คะแนน 
  ๒.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
   (๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน 
   (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
   ถูกต้อง ๕ คะแนน 
   (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน 
   (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน 
   (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
   (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน 
   (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
   ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
   (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
   (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
   (๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 
   ได้รับ ๕ คะแนน 
   (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 

 ๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
 ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
 ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
  ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
  ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
  ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
  ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
  ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
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  ๓.๘ แผนงาน (๕) 
  ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
  ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) รวมคะแนน ๑๐๐ 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ตามท่ีจะกล่าว
ต่อไปในหัวข้อที่ ๓.๑ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 
 

http://www.dla.go.th/
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 การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
  2. ปัญหาอาจได้รับการแก้ไขไม่ตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอาจท าไม่ได้ 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
  2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ 
 
  


