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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ข้อ 30 (5) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี    

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างเดือน1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลีเสนอต่อสภาท้องถิ่นในการประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ทราบพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ  คณะกรรมการฯหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาท้องถิ่น และ
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการต่อไป 
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ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่ง

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและ
จัดการบริการสาธารณะและโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและได้บัญญัติไว้ในมาตรา 253 ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับมาตรา 58/5 วรรค 5 พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) ข้อ 30(5) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเพื่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป นั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรอย่างจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

๑)  เพ่ือเป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  เพ่ือให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓)  เพ่ือให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
๔)  เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของงาน  
๕)  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  
 

การวางแผน (Plan) คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 ถึง 30 กันยายน พ .ศ.๒๕63) ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ29(3) ข้อ30(5) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ ดังนี้  

1.ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
4.ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
5.ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ท าการปิด

ประกาศในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

/. เพื่อให้การติดตามและ... 

ส่วนท่ี 1 
บทน า 
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 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี  
จึงได้ท าหน้าที่โดยการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕62 ถึง 30 กันยายน ๒๕๖3)  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน

นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนการติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้
ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนาว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่น ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้ง
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพ้ืนที่องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ   

 
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการเบิก
จ่ายเงินว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง   

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณในฐานะหัวหน้าหน่วยงานด าเนินการจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย 
โดยเรียกข้อมูลจากหัวหน้าหน่วยงานคลังให้ด าเนินการรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

 
 

/.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... 
 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

  
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงานโครงการ  
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความชัดเจนของแผนงานโครงการ 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงานโครงการให้ 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินให้ตรงตามระเบียบภายใต้กฎหมายและ 
     อ านาจหน้าที่ 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มโครงการต่างๆในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะต่อยอดโครงการโดยการเพ่ิมหรือขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 

 
ขั้นตอนที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ข้อ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย     ๑)  
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     

๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ ๓  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘  
ข้อ ๒๙(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  

 

/.ขั้นตอนที่ 4... 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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 ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3)   

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง      (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) 

 
 

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/.4 กรอบและแนวทาง.... 

 
 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
      ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  
      และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
      โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว.๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙      
 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙       
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม

และประเมินผล ดังนี้ 
(๑)  กรอบเวลา (time&timeframe) การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนด  
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา
แนวทางการการพัฒนานโยบายผู้บริหารรวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความ
จ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่
ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น   
4.๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  

ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

4.๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อโรคระบาด ได้รับการดูแลรักษา
ป้องกันประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

4.๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนปลอดยาเสพติดอบายมุข  

/.4.4) ด้านเศรษฐกิจ... 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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4.๔)  ด้านเศรษฐกิจพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการ    
พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

4.๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อมในชุมชนดี
ขึ้นปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดี
ขึ้น     

4.๖)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ 
ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสาน
ภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency)ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไมม่ีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่   

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness) ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนิน

โครงการ  
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึง

ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกต้องหรือไม่  

8.1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชน
ปัจจุบันโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน   

8.1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินปัจจัยข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจเทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคมสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   

8.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุด
แข็งและจุดอ่อน   

(9)  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(10)  ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินโครงการสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
(11)  สรุปผลการด าเนินการโครงการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
(12)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผลโดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่

แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ
เอกสารการด าเนินโครงการ   

 
/.5.2 วิธีในการติดตาม... 

 
 

๕.  ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผลด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลสรุปผล

เสนอแนะการแก้ไขปัญหา   
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเอกสารการด าเนิน

โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพ้ืนที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่ 
 
   

     
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการหรือคณะท างานก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสมและสรุปปัญหา-อุปสรรคข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการ 
๒)  ท าให้เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงานขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง(strengths) และจุดอ่อน(weaknesses)  จะน าไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4)  ท าให้ทราบว่าการประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

5)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะ
ยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้
ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และท าให้ทราบว่าควร
จะสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่จัดท าแล้วผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยว่ามี
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีเท่าท่ีควร  ก็ด าเนินการเสนอให้ยกเลิกในปีถัดไป     
 
 

/.ส่วนที่สอง 
 
 

 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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เป็นแบบสอบถามแบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานเพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์ 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค ำชี้แจง  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการพัฒนา /  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น /  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น /  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย 

/  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น /  
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย /  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาท้องถิ่น /  
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ /  

  

ส่วนท่ี 2 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ  
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แบบที่ 2   ตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปบรรจุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1 โครงการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 5,000  
2 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 10,000  

3 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของอบต. 

40,000  

4 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 10,000  

5 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างมี
ส่วนร่วม 

3,000  

6 
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิน่อย่างยังยืนและมีประสิทธิภาพ 

3,000  

7 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานในสังกัดอบต.บัวสลี 

10,000  

8 
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการช าระภาษ๊ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตามกฎหมาย 

10,000  

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,000  
10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5,000  
11 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 50,000  
12 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 15,000  

13 
โครงการเสริมสร้างศ กยภาพป้องกันและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

15,000  

14 โครงการป้องกันภัยแล้ง 5,000  
15 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 10,000  
16 โครงการวินัยจราจร 5,000  
17 โครงการศูนย์กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) อ าเภอแม่ลาว 10,000  
18 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 10,000  
19 โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า 10,000  
20 ค่าแบบพิมพ์ส าหรับหล่อเทียน จ านวน 6 ชุด 30,000  

21 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2563 

27,000  
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปบรรจุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563(ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

22 
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกรวมทั้งกิจกรรมการพ่นหมอก
ควันเพื่อก าจัดยุงลายในเขตต าบลบัวสลี 

20,000  

23 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี ปีงบประมาณ 2563 

6,000  

24 
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะผู้บริหารและผู้ควบคุมระบบประปา
หมู่บ้าน 

35,000  

25 
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ 3, หมู่ 8, หมู่ 9, 
หมู่ 10, หมู่ 11 

100,000  

26 ค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700  
27 โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 10,000  
28 โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 10,000  
29 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 10,000  
30 โครงการจัดท าแผนชุมชน 5,000  
31 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน 20,000  

32 
โครงการส่งเสรวิมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับอปท. 

20,000  

33 
โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลบัวสล ี

20,000  

34 
โครงการสนับสนุนเสริมสร้างกระบวนการการท างานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

10,000  

35 
โครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างความเข็มแข็งของบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรงในครอวบครัว 

20,000  

36 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด “บัวสลีเกมส์” 120,000  

37 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญยา
ท้องถิ่น 

 200,000  

38 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยต าบลบัวส
ลี 

1,044,000  
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สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปบรรจุข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 

 
ล าดับ 

โครงการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

39 
โครงการอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเก็บพัสดุ)  
บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7 

250,000  

40 
โครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ อาคารอเนกประสงค์  
บ้านแม่มอญ หมู่ที่ 1 

250,000  

41 
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 

357,000  

42 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายเรียบคลองชลประทาน บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3 

253,000  

43 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอย 7  
บ้านต้นง้าว หมู่ที ่2 

238,000  

44 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย 1/2 
บ้านแม่ต๊าก หมู่ที่ 5 

100,000  

45 
โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดพร้อมเครื่องกว้าน บ้านป่าปง  
หมู่ที่ 10 

145,000  

46 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบเหลี่ยม ซอย 2 เชื่อม ซอย
6/2 บ้านหนองคึก หมู่ที่ 8 

200,000  

47 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบเหลี่ยม ถนนสายหลัก  
บ้านบัวสลี หมู่ที ่12 

250,000  

48 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าขยายถนน สายถนนสายหลัก 
บ้านป่าปง หมู่ที่ 10 

115,000  

49 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พัก ซอยถนนสายทางเข้าโรงเรียนบ้านต้นยาง หมู่ที่ 6 

304,000  

50 
โครงการขยายสะพาน บ้านปงป่าตอง หมู่ที่ 9 (290,000)   
(โอนเพ่ิม) 

435,000  

51 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ถนนภายในหมู่บ้าน  
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 แบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

251,000  

52 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ถนนภายในหมู่บ้าน  
บ้านแม่ต๊าก หมู่ที่ 5  แบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

72,000  

53 โครงการจัดหาพันธุ์ปลาเพ่ือขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติ 20,000  

54 
โครงการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

5,000  

55 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000  
ตั้งไว้รวมทัง้สิ้นจ านวน  55  โครงการ 5,228,700  
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รูปแผนภูมิแสดงกราฟการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
โครงการจ่ายจากข้อบัญญัติน าไปสู่การปฏิบัติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
************************** 

 
1. โครงการจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2563  
1.1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทุกด้าน ปี 2563 จ านวน   107 โครงการ 
1.2. โครงการท่ีจ่ายจากข้อบัญญัติทุกแผนงานปี 2563   

จ านวน   55  โครงการ     งบประมาณ  5,228,700 บาท 
การค านวณ 
 

= 55 * 100   =   คิดเป็นร้อยละ 51 ของแผนพัฒนาท้องถิน่ ป ี2563 ทั้งหมด 
       107 
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รูปแผนภูมิแสดงกราฟการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
โครงการโครงสร้างพื้นฐานจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

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

2.โครงการจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ ปี 2563  
2.1.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทุกด้าน ปี 2563 จ านวน  107 โครงการ 
2.2.โครงการท่ีจ่ายจากงบประมาณข้อบัญญัติด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 2563   

จ านวน    16  โครงการ      
= 16 * 100      =    คิดเป็นร้อยละ 15 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ทั้งหมด 
       107 
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รูปแผนภูมิแสดงกราฟการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
โครงการโครงสร้างพื้นฐานจ่ายจากเงินสะสม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผ่านมติสภาท้องถิ่น) 
 

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

3.โครงการจ่ายจากเงินสะสมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  
3.1.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทุกด้านปี 2563      จ านวน 107 โครงการ 
3.2.โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสมด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 2563   

จ านวน    20  โครงการ      
= 20 * 100      =    คิดเป็นร้อยละ 19 ของแผนพัฒนาท้องถิน่ ป ี2563 ทั้งหมด 
       107 
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รูปแผนภูมิแสดงกราฟการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
โครงการโครงสร้างพื้นฐานจ่ายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผ่านมติสภาท้องถิ่น) 

 

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

4.โครงการจ่ายจากเงินสะสมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  
4.1.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทุกด้าน ปี 2563 จ านวน   107 โครงการ 
4.2.โครงการท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองสะสมด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 2563   

จ านวน    19  โครงการ      
= 19 * 100    =  คิดเป็นร้อยละ 18 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ทัง้หมด  
       107 
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รูปแผนภูมิแสดงกราฟการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
โครงการโครงสร้างพื้นฐานจ่ายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผ่านมติสภาท้องถิ่น) 

 

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

5.โครงการจ่ายจากเงินสะสมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  
5.1.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทุกด้าน ปี 2563 จ านวน   107 โครงการ 
5.2.โครงการท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองสะสมด้านโครงสร้างพื้นฐานปี 2563   

จ านวน    1  โครงการ      
= 1 * 100    =  คิดเป็นร้อยละ 1 ของแผนพัฒนาท้องถิน่ ป ี2563 ทั้งหมด  
       107 
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รูปแผนภูมิแสดงกราฟการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
น าไปสู่การปฏิบัติประจ าปี พ.ศ.2563 

 
 

51%

20%

29%

                                                
                                                        

                   

                                       

                                    

                          

 
 
 

1. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ทั้งหมดรวมทุกด้าน  จ านวน    107  โครงการ 100% 
2. โครงการที่น าไปบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกด้าน  จ านวน      55  โครงการ   51% 
3. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจ่ายจากงบข้อบัญญัติฯ ปี2563  จ านวน      16  โครงการ   15% 
4. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนจ่ายจากเงินสะสม จ านวน      20  โครงการ   19% 
5. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน      19  โครงการ   18% 
6. โครงการตามแผนพัฒนาที่บรรจุแล้วไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก จ านวน      13  โครงการ   12% 

เหตุปัจจัยต่างๆ เช่น  
4.1.งบประมาณมีจ ากัด  
4.2.การตัง้โครงการไว้เผื่อมีงบจากหน่วยงานอื่นiฯลฯ 
4.3.อ่ืนๆ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
(1)สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ์พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (2561-2564) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 55 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
   3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
   3.5 กลยุทธ ์ (5) 5 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 3 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 3 
   3.8 แผนงาน (5) 3 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 3 
   3.10 ผลผลิต / โครงการ (5) 3 

 
รวมคะแนน 

 
100 

 
89 

 
 

สรุป  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        ได้คะแนนรวม   89  คะแนน 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การ
พาณิชย์/ กลุ่มอาชีพ  แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 3 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์    
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2. การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และ
ศักยภาพ 

 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

15 
(2) 

14 
2 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี  จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOTAnalysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat  (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ผลที่
ได้รับ / ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1) 1 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตาม 

และประเมินผลยุทธศาสตรเ์พื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

65 
(10) 

 
10 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัดเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี  

(10) 10 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(10) 10 

 3.4 วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

 3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 

 3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

 3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์อปท. 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตังชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4 

 3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

 3.10  ผลผลิต / 
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่ เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่ เป็นชุด  
ลักษณะเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง และครบถ้วน 

(5) 4 

 
รวมคะแนน 

 

 
100 

 
95 
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(2) สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
ตามเกณฑ์ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 8 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 49 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ 
          ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
          เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
          มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4 
    5.10 มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
            จะได้รับ 

(5) 4 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 

 
รวมคะแนน 

 

 
100 

 
80 

 
สรุป การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ได้คะแนนรวม 80  คะแนน 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณา 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 8 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน 
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 7 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Quantitative) 

10 8 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใช้  SWOTAnalysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand /Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  (Local 
Sufficiency  Economy Plan : LSEP) 
 

10 8 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ          
   เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการ
พัฒนา 
  5.1 ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

 
4 

   5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มี วั ต ถุ ป ระส งค์ ชั ด เจน (clear objective)โค รงก ารต้ อ งก าห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มี
ความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

   5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณ 
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

   5.4 โครงการมี
ความสอด คล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความม่ันคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4 

  5.5 เป้าหมาย 
มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์20 ป ี
 

โครงการมีความสอดคล้องวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การสร้างความ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นเมือง  การสร้าวความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ         
     เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
  5.6 โครงการมีการ
พัฒนาและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ไปสู่  Value–Based Economy ห รือ เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์  
นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 (5) 5 

  5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่ งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

  5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 4 

  5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)      
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 4 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ     
         เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

  5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบ
อ่ืนๆ 

(5) 4 

5. โครงการพัฒนา 
  5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Perfomance Indicator 
: KPI ) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่คาดการณ์ว่าจะได้รับ 

 
 (5) 

 
4 

  5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผล
ที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3 ) ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งการด า เนิ น งานอย่ างชั ด เจน  และ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

(5) 4 

 
รวมคะแนน 

 

 
100 

 
80 
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บทสรุป 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(1) การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    ได้คะแนนรวม   89  คะแนน 

 

(2) การตดิตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น      ได้คะแนนรวม    80  คะแนน 
(3) การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  
     ไดน้ ามาวิเคราะหแ์ละค านวณหาคา่ออกมาเปน็ร้อยละ ดงัตอ่ไปนี้ 

3.1.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 ทั้งหมดรวมทุกด้าน   
จ านวน    107  โครงการ  คิดเป็น 100% 
3.2.โครงการที่น าไปบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกด้าน   
จ านวน      55  โครงการ    คิดเป็น 51% 
3.3.โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
จ านวน      16  โครงการ    คิดเป็น 15% 
3.4.โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานจ่ายจากเงินสะสม             
จ านวน      20  โครงการ     คิดเป็น 19% 
3.5.โครงการตามด้านโครงสร้างพื้นฐานจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม             
จ านวน      19  โครงการ     คิดเป็น 18% 
3.4.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุแล้วไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก  
จ านวน      13  โครงการ    คิดเป็น 12% 
เหตุปัจจัยต่างๆ เช่น  

3.4.1.งบประมาณมีจ ากัด  
3.4.2.การตั้งโครงการไว้เผื่อมีงบจากหน่วยงานอ่ืนiiฯลฯ 
3.4.3.อ่ืนๆ 

 
 
 

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



 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสล ี
เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
.......................................... 

 

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ และ
อ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และได้บัญญัติไว้ในมาตรา 253 ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดถึงมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับมาตรา 58/5 
วรรค 5 พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2552 ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นประจ าทุกปี และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เพ่ือการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป              .   .               

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี ได้มีการ
ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี    
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลีเสนอต่อสภาท้องถิ่นในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวสลี จึงขอปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ต่อไป 

 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  2   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 
 
 
                                           

                             (นายชาติ   สุภารัตน์) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวสลี 
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