
~ ๓๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
 

ส่วนท่ี  ๔ 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  ข้อ ๑๓ และข้อ 
๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลง
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – 
๒๕๖4)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ดังกล่าว โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๓๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
 

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ 19.36 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 14.73 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 58.08 
๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (9.09) 
๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (9.27) 
๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) (9.09) 
3.4  วสิัยทัศน์ (๕) (4.19) 
3.5  กลยุทธ ์ (๕) (4.27) 
๓.6  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (4.36) 
๓.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) (4.27) 
๓.8  แผนงาน (5) (4.36) 
๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (4.73) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (๕) (4.45) 

รวม ๑๐๐ 92.17 
 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ ภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและ
ประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 

 



~ ๓๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
 

 
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 8.91 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 8.73 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 8.64 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 8.81 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖๐ 51.78 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 4.36 
   ๕.๒ ก าหนดวตัถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4.36 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง 5 4.36 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ๕ 4.18 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 5 4.09 
   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 ๔.36 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ 4.36 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ  

5 4.45 

   ๕.9 งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 4.45 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4.45 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  5 ๔.18 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4.18 

รวม ๑๐๐ 86.87 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
 

 

ส่วนท่ี  ๕ 
 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หนว่ยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิ
บาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหาร
จัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ 
e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
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