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                       ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล  

  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลใช้แนวทางการพิจารณาติดตามปะเมินผลแผน พัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กหนดให้คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10  คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   10  คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด   10  คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
(5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
(8) แผนงาน  5  คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 

  คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
     ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
  2.4 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 

  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง       
          งบประมาณได้   ถูกต้อง  5  คะแนน 
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   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ   
                       สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)   5  คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
   (8) โครงการแกไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง 
                       ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
(10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 

                       ได้รับ  5  คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
  คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแนน) 
 
    3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัย
บาดาล ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับปัญหาประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุ
โครงการในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น และเชิงคุณภาพอย่างไร
ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้  

3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ มท 0810.2/ว 

0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (2) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 (3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 แบบที่ 3/2 แบบประมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม 

  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

http://www.dla.go.th/
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 แบบที่ 3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริการขององค์กรปกครองส่วน

ต าบล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
3.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ  หรือคณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

 
   ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นห้าปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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