
๑๔๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ส่วนท่ี ส่วนท่ี 44  

การติดตามและประเมนิผล 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพ.ศ .2548 และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติมถึ ง  (ฉบับที่  3 )  พ .ศ.  ๒๕61  
ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เ พ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข



๑๔๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  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 าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 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) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

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


๑๔๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

*************************** 


