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ค าน า 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

   

  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงกันยายน พ.ศ. 
๒๕๖3) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็น
ว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และมีแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบ
การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถน าไปปฏิบัติจนเกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อีกทั้งท าให้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไป ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยวและกีฬา 

   ยุทธศาสตร์ที่   4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
             ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ข้อเสนอจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 

 1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างไมร่อบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
 2. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติควรพิจารณาจากโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ก่อน การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนควรด าเนินการเฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
เท่านั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดและวางแนวทางไว้อย่าง
ชัดเจนแล้ว การตั้งข้อบัญญัติไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลว
ในการจัดท างบประมาณ 
 3. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จ
ภายในสิ้นปีงบประมาณนั้นๆ 
 4. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 5. แผนงาน/โครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนา ควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้าน
พ้ืนที่ ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามากขึ้น ทั้ง
ก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ 
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้า รวมถึงเป็นโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการได้มากข้ึน 
 7. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 8. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
 9. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยว ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานของขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึง
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ 

 ดังนั้น การวางแผน คือการท างานที่เป็นระบบ เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และป้าหมาย แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากไม่
สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตาม
และประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเป็นตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่อย่างไร การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่
จ าเป็นในการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ 

1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผล 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนพัฒนาฯนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่อง
ทดสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
เป็นการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปแบบของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
และประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy output)
การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือตอบสนองกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ จะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า หรือจะยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เห็นว่าไม่
เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีในรูปแบบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
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องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงกาสรโดยตรง  
 การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมท าให้เกิดผลล่าช้าในการด าเนินงาน ใช้จ่ายสูงเกิ นกว่าที่ก าหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาของการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) การด าเนินงานด้านต่างๆเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารมักจะไม่ให้
ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ 
 การประเมินผล (Evaluation) นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือยุติการด าเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ ไ ด้มีการปฏิบัติ
หรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณ (Budget) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปปรับปรุง และตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  
 ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นการตรวจสอบ การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่าย ได้รับการติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามประเมินผลโดย
หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคประชาชน ล้วนเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่
บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจ ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการวางแผน ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงต้องด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา แล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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2. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าจึงเป็นการติดตามผลและให้
ความส าคัญดังนี้  
 1. ผลของการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 2. ผลการใช้ปัจจัยและทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เพ่ือตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
 3. ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เพ่ือตรวจสอบว่าได้ผลงานตรงตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการ
ตามแผนงานและโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ว่าได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาอุปสรรค (Problems or obstacles) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตต าบลบุ่งคล้า 
 บทสรุปความส าคัญคือ การวางแผนในการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็เร่งรับการด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดชุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและ
อุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
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และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ให้เกิ ด
ประโยชน์เพ่ือการด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างดี  

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างการด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเพราะเหตุใด เกิดจากปัญหาเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าซึ่งจะช่ วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการที่ยกเลิก 
โครงการที่ไม่เหมาะสม และโครงการที่หมดความจ าเป็นที่ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหาร การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส านัก กองต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่จะผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบุ่งคล้า และสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด  
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการของส านัก กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีอ านาจดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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5. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีจ านวน  11  คน 
ประกอบด้วย 
 4.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
            4.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
             4.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
  4.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวน 2 คน  
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ต้องด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
 1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา  
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เพ่ือด าเนินการต่อไป 

6. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ดังนี้ 
 5.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ ที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักคืออะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเ จน
เพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลอย่างไร  ซึ่งการประเมินดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรือสังเกตแล้วน า
ผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
 5.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จ าน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก มาวิเคราะห์
แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ  
 5.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในขั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจ้งนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาจร
ฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
คล้า  
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 5.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยก าหนดวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

 5.6 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปผลและวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้รับการรายงาน สรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

7. กำรรำยงำนผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 
 

 
 
  

ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความคิดเห็นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
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8. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ใน
ระดับชุมชน และทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบลและอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 
 1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการ
ตรวจสอบ ประเมินและคัดกรองปัจจัย หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรค ที่ต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผล โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น การวิ เคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวอเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง 
9. กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  
  1. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 
  2. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือไม่ 
  3. สรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนา 
  4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
             5. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
             6. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
10. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลโดยรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วน
ประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดย
อาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น 
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บ
ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
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10.1 กรอบและแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้ก าหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความ
กว้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome 
& output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.กรอบเวลำ (time & timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นไปตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ โดยก าหนดกรอบเวลาดังนี้  
 - ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  - สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปีงบประมาณ 
 - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อนายก
องค์การบริหารสี่วนต าบลบุ่งคล้าภายในเวลาก าหนด เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.ควำมสอดคล้อง (relevance) 
 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน 
 3. ควำมพอเพียง (adequacy) 
 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ควำมก้ำวหน้ำ (progress) 
 พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น กรอบของความก้าวหน้าในแผนงาน โครงการต่างๆ วัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
งบประมาณท่ีผ่านมา 
 4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
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 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนสัญจรไปมาที่ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ประชาชนมีน้ าประปา
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆ และมีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อการท าเกษตรกรรมในทุกฤดู 
 4.2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 
มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 4.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนัน อบายมุข 
การทะเลาะวิวาท 
 4.4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยวและกีฬา 
 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
 4.5 ด้านการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์สู่คนรุ่น
ต่อไป ประชาชนและเยาวชนมีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละ
ท้องถิ่น ประเพณีเฉพาะของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านักรักบ้านเกิด และรักษาวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นสืบไป 
 4.6 ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน
ชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง  
 4.7  ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม และมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

 5.ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ มีผลกระทบเกิดขึ้น 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ งบประมาณถูกใช้ไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เช่น วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
 6. ประสิทธิผล (effectiveness) 
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
 7. ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome & output) 
 ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 
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            8. การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
 เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุ
จากอะไร ประเมินผลกระบวนการด าเนินโครงการ กระบวนการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ 
 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล รวมถึงอ าเภอบุ่งคล้า 
และจังหวัดบึงกาฬ เพราะเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน 
10.2 ระเบียบและหนังสือสั่งกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ก าหนด
ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
 2. การบันทึกข้อมูลและติดตามประเมินผลในแบบรายงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ 
มท 0810.3ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ก าหนดเค้าโครง รายละเอียด และวิธีการติดตามและประเมินผล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด ทั้งนี้การก าหนดเค้าโครงและ
รายละเอียด หรือวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

10.3 กำรก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 1. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยัน
ว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interviews) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interviews) ซ่ึงคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
 2. การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
 (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  
 (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non- participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation)เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบุ่งคล้า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้จากวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้ 
 4. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องใช้แอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

10.4 กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล 
 ออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและ
ประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธสาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
10.5 เกณฑ์ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 1.ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 4.ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หรือไม ่
 5.เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน 
 6.สรุปผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 7.เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
10.6 เครื่องมือและวิธีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
 คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า ดังนี้ 
 9.6.1 ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 
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1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 - แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 2.การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบก ากับการจัดท าแผนเพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวมโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด ดังนี้ 
 แบบที่ 1 การประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 3 แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 9.6.2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

11. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล                                                                            
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือการน าไปใช้เพ่ือการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกเป็นหัวข้อดังนี้  
 1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินงานตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปในทางเดียวกัน 
 2.ได้ทราบข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
 3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่
จะน าไปจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนิโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
 5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
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 6. การวินิจฉัยสั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ส านัก กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
 7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าแต่ละคน ส านัก/กองต่างๆมี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมือได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบุ่งคล้า 
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ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล 
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  1.1 วิสัยทัศน์   
   “ชุมชนมีความม่ันคง เข้มแข็ง ปลอดภัย รายได้เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิต ดีทุกด้าน ประสานความสัมพันธ์
เพ่ือนบ้าน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” นโยบายการพัฒนา 
   1.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 
ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และกีฬา 
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมความสัมพันธ์กับ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 1.3 เป้ำประสงค์ในกำรพัฒนำ 
 1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง    
           2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน เพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงาน   ยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ตลอดจนการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
            3. มีการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์อย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  และส่งเสริมการกีฬา 
           4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดยาเสพติด 
          5. การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน และ
การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน และมลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบ 
           6. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนัก และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และ
คุณค่าวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
          7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา และส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 1.4 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 1.5 ค่ำเป้ำหมำย 
 ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งคล้า 
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  ตำรำง 1.1 แสดงตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 

1. ร้อยละของประชาชน/ครัวเรือน 
ที่เข้าถึงระบบไฟฟ้า ประปา  
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ 

1. ประชาชนมีไฟฟ้า น้ าประปาทุก
ครัวเรือน 
2. ถนนได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
ร้อยละ 30 ของถนนทั้งหมด 
3. ความสะดวกและปลอดภัยในการ
คมนาคมเพ่ิมข้ึน  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ การสงเคราะห์และพัฒนา
ศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 
2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
สุขภาพ พลานามัย การป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

1. ประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ การ
สงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกคน 
2. ประชาชนที่ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัย การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ ร้อยละ 60  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุน การพาณิชย์ การ
ท่องเที่ยว และกีฬา 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยว
และกีฬา 
2. ร้อยละของประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนการกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นไปตามเป้าประสงค์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 
2. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน
จากโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  
สังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. ร้อยละของประชาชน/จ านวน
หมู่บ้าน ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงการ
พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. ประชาชน/หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 60  
2. โครงการ/กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย เป็นไป
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 60  

ยุทธศำสตร์ที ่5 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ร้อยละของขยะอันตรายในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแยกก่อน
ทิ้งเพ่ิมมากขึ้น  

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ขยะอันตรายในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการแยกก่อนทิ้ง เพิ่ม
มากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ที ่6 
การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. ร้อยละของประชาชนที่ช่วยกัน
อนุรักษ์จารีตประเพณี และส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

1. จ านวนประชาชนที่ช่วยกัน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 60 
2. ประชาชนในพื้นท่ีช่วยกันอนุรักษ์
จารีตประเพณีอันดีงามและท านุ
บ ารุงศาสนา ร้อยละ 60  

ยุทธศำสตร์ที ่7 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานขององค์กร  
2. ร้อยละของประชาชนมีความพึง
พอใจการให้บริการของข้าราชการ 
พนักงานของรัฐ  
3. ร้อยละของประชาชนมีความพึง
พอใจการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
4. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์  

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ร้อยละ 60  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 60 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้อยละ 60  
4. ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการ
มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา/
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์  

 
 1.6 กลยุทธ์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ร่องระบายน้ า และท่อระบายน้ า 
 1.2 กลยุทธ์การจัดหาน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
 1.3 กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟส่องทางสาธารณะ 
 1.4 กลยุทธ์การก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ            
  

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
 2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
 2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน   
 2.3 กลยุทธ์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
  

            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.1 กลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์   
 3.2 กลยุทธ์การส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกีฬา  
  

             4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.1 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.2 กลยุทธ์การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.3 กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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            5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 5.1 กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 5.2 กลยุทธ์การก าจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล 
  5.3 กลยุทธ์การปรับปรุง ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
  

            6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 กลยุทธ์การท านุ บ ารุงศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 6.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  

            7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา                                                                     
 7.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและทางการเมือง 
 7.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 7.4 กลยุทธ์การการส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดน และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน 
 

 1.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
            การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ก าหนดการ
พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 21 กลยุทธ์  
           1.8 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต        

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและกีฬา  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่
ดี 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่
เศรษฐกิจอาเซียน 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
1. ประมำณกำรรำยรับ ปีงบประมำณ 2563                                        จ ำนวน 41,986,804  บำท 
           1.1 รำยได้จัดเก็บเอง    
            1.1.1 หมวดภาษีอากร                                                              รวม     62,350      บาท 
            1.1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                             รวม     192,500    บาท 
            1.1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                  รวม     323,700    บาท 
            1.1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                         รวม   1,162,000   บาท 
            1.1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                       รวม      4,000       บาท 
            1.1.6 หมวดรายได้จากทุน                                                         รวม       1,000      บาท                                                                 
           1.2 รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            1.2.1 หมวดภาษีจดัสรร                                                       จ านวน   15,835,280   บาท 
           1.3 รำยได้ที่รับบำลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            1.3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                               จ านวน  17,388,300     บาท 
 1.4 รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1.4.1 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                             จ านวน 7,017,674.00 บาท  
 

2. รำยรับจริง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                                         จ ำนวน 41,681,849.77 บำท 
           2.1 รำยได้จัดเก็บเอง   
           2.1.1 หมวดภาษีอากร                                                               รวม  90,518.55    บาท 
            2.1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                              รวม  230,573.20  บาท 
            2.1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                   รวม 368,530.73  บาท 
            2.1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                        รวม 1,273,956.00 บาท 
            2.1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                        รวม 33,068.00     บาท                           
            2.1.6 หมวดรายได้จากทุน                                                                        -                                                                                           
   2.1 รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            2.1.1 หมวดภาษีจดัสรร                                  รวม 14,829,846.29 บาท    
   2.2 รำยได้ที่รับบำลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                     
            2.2.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                รวม  17,837,686.00 บาท     
            2.3 รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยมีวัตถุประสงค์ 
 2.3.3 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                              จ านวน 7,017,674.00 บาท  
 

3. รำยจ่ำยจริง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                                            
   3.1 งบกลาง                                                                    รวม     8,128,820   บาท 

  3.2 งบบุคลากร                                                                    รวม      9,745,952  บาท 
  3.3 งบด าเนินงาน                                                                 รวม  6,822,498.23  บาท 
  3.4 งบลงทุน                                                                     รวม  3,518,720.00    บาท 
  3.5 งบรายจ่ายอ่ืน                                                                       รวม    15,000   บาท 
  3.6 งบเงินอุดหนุน                                                                  รวม    2,521,380   บาท 
                                                                 รวมสุทธิ                 30,752,370.23  บำท 
     ยอดเงินสะสม  ณ  เดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2563                   จ านวน  17,876,478.54 บาท 
     ยอดเงินทุนส ารองสะสม ณ เดือนกันยายนของปีงบประมาณ 2563          จ านวน 14,299,733.23 บาท                                                                                                                      
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3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวนงบประมำณ 
จ ำนวน

โครงกำรใน
แผน 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

จริง 

คิดเป็นร้อย
ละ 

งบประมำณ
ตำมแผน 
(บำท) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

37 23 62.16 15,600,000 6,292,000 40.33 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

53 19 35.84 18,320,940 13,391539 73.09 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

10 2 20 580,000 150,000 25.86 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุน การพาณิชย์ การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

14 2 20 4,880,000 60,000 1.22 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

17 3 17.64 1,715,000 80,000 4.66 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 3 33.33 825,000 600,000 72.72 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

26 4 15.38 2,894,000 90,000 3.10 

รวม 166 61 36.74 44,814,940 20,663,539 4.61 
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4. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
            4.1 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
            กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  
            ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน ดังนั้น จะต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกัน
จัดท า ทบทวน เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อ ไป สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  
  

            ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจาณา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
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5. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

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

รวมคะแนน 100 

 

ประเด็นพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้ายกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  

20 
(3) 

18 
2 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง เขตการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา การ
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  
 

(2) 2 
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ า ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(2) 2 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

12 
2 

2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ี
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) 2 

3.  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน ด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  

(2) 2 

4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(2) 2 
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5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  

(2) 2 

 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-strength  (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(2) 2 

3. ยุทธศำสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

51 
9 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อง
โยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

(10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลกัประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4 

3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  

(5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดชัดเจน  

(5) 4 
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3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  

ความมุ่งหวังอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่อย่างแท้จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กุลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของแต่
ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกดิผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่งวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

รวมคะแนน  100 81 
 

6. กำรติดตำมและประเมินโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้  
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7. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.การประเมินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 10 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ THAILAND 4.0 5 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
5.8 โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

5 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
5.10 มีการประมาณการณ์ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ 5 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 

รวมคะแนน 100 
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8. แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 9 

2.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆเพ่ือน ามาวัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดๆไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10 9 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิค มาใช้วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะที่ถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช่ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 

10 8 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 
4 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 

5.3 เป้าหมาย(ผลผลิต
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง 
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าเหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2)การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3)การพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพคน (4)การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้ความ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน  
 

(5) 4 

5.5 เป้าหมาย(ผลผลิต
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายในระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการที่มีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand  4.0 

โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมทั้งโครงการที่เต็มไป
ด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้องระยะเวลา ของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น ต้อง
เป็นโครงการที่เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เป็นท้องถิ่น
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  (5) 4 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) 
(2)ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม  

(5) 4 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง 
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5) 4 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ  

การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมิน
ผลลัพธ์ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 82 
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
1.ด้ำนกำยภำพ 
           1.1 ที่ตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบุ่งคล้าไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 
อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบุ่งคล้าถึงเขตต าบล 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ
ระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโวยรถโดยสารประจ าทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง มีพ้ืนที่
ประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร หรือ 152,276 ไร่ และมีอาณาเขตติดกับต าบลและอ าเภอใกล้เคียงดังนี้ 
                        ทิศเหนือ            จด    พ้ืนที่ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
                        ทิศใต้                จด    พ้ืนที่ต ำบลโคกกว้ำง  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
              ทิศตะวันออก       จด    พ้ืนที่แม่น้ ำโขง    
     ทิศตะวันตก         จด    พ้ืนที่ต ำบลชัยพร  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  ต ำบลบ้ำนต้อง  อ ำเภอเซกำ  
     จังหวัดบึงกำฬ 
  

           1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
            สภาพพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าโดยทั่วไป เป็นที่ราบ ที่ดอนลูกคลื่นลอนลาด  ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา มี
แม่น้ าโขงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกทางฝั่งประเทศลาวมีภูเขาชื่อ ภูงู ที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ซึ่งมี
ผลท าให้ช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าและต าบลใกล้เคียง   

 

           1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 
           ต าบลบุ่งคล้ามี ฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว โดยฤดูฝน ฝนจะเริ่มตกในเดือนมีนาคม มี
ปริมาณน้ าฝนมากที่สุดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากนั้นปริมาณน้ าฝนจะลดลงตามล าดับ และจะหมด
ประมาณเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 – 2,400  ม.ม./ปี และจะมีลมกรรโชกแรง ซึ่ง
เริ่มต้นจากต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมกราคมของปีถัดไป  
  

           1.4 ลักษณะของดิน 
 ดินมีลักษณะเป็นดินโพนพิสัย ดินชุมแสง ดินคล้ายธาตุพนม  เหมาะแก่การท านา ท าสวน และท าไร่  ดิน
ตามที่ราบริมฝั่งแม่น้ าโขงมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด พ้ืนที่ทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    
 

           1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ          
            มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านที่ส าคัญ ได้แก่  

  1. แม่น้ าโขง ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 และบ้านบุ่งคล้า ม.1 
  2. ห้วยสหาย ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้า ม.1 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง และบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3  

            3. ห้วยขามเปี้ย ไหลมาจากภูวัวผ่านบ้านนาจาน ม.4 บ้านขามเปี้ย ม.7 บ้านซ าบอน ม.8 บ้านโนน
สะอาด ม.9 และบ้านดอนจิก ม.5 
  นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าสาขา ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่ทุกหมู่บ้าน 
      

           1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
 มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ  
นอกจากนั้นภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง   

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           หน้า 33 
  

2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
           2.1 เขตกำรปกครอง 
            ต าบลบุ่งคล้า ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  
           2.2 กำรเลือกตั้ง 
            การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 9 
หมู่บ้าน รวมเป็น 18 คน 
 

3. ประชำกร   
            3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร    
  ประชากรทั้งสิ้น จ านวน  5,222 คน  แยกเป็นชาย  2,578 คน  หญิง  2,644 คน  จ านวนครัวเรือน  
1,648  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.1 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม 2563) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1. บ้านบุ่งคล้า 282 310 592 255 

2. บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 626 580 1,206 445 

3. บ้านบุ่งคล้าเหนือ 261 296 557 173 

4. บ้านนาจาน 351 324 675 190 

5. บ้านดอนจิก 205 240 445 126 

6. บ้านดอนแพง 72 74 146 43 

7. บ้านขามเปี้ย 360 374 734 201 

8. บ้านซ าบอน 321 327 648 153 

9. บ้านโนนสะอาด 94 117 211 61 

รวม 2,578 2,644 5,222 1,648 
 

           3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
           ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
4. สภำพทำงสังคม 
           4.1 กำรศึกษำ 

-  โรงเรียนประถมศึกษา            4           แห่ง     
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                    1           แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              1           แห่ง 

                    -  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1  แห่ง 
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            4.2 สำธำรณสุข 
  -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด        30    เตียง    1  แห่ง 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล       1  แห่ง 
  -  สถานพยาบาลเอกชน                              2  แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           2  แห่ง 
           4.3 อำชญำกรรม  

         - ที่พักสายตรวจประจ าต าบล                   1   แห่ง 
 

            4.4 ยำเสพติด 
 เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดชายแดนไทย-ลาว จึงมีปัญหายาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  
 

            4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้รับงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดบึงกาฬในการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ และบ้านผู้ยากไร้เป็นประจ าทุกปี  
             

5.กำรบริกำรพื้นฐำน                   
           5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
  การคมนาคมและขนส่งทั้งภายในและระหว่างชุมชน  ยังขาดการ    เชื่อมโยงที่เหมาะสม  ท าให้เกิดความ
ไม่คล่องตัวและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  การเดินทางระหว่างต าบล  การติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียงใช้ถนนสาย
หลักคือ ทางหลวงแผ่นดินสาย 212 (บ้านแพง – บึงกาฬ) และยังมีถนนเชื่อมระหว่าง 3 ต าบลได้แก่  ถนนสาย
เรียบฝั่งแม่น้ าโขง  ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางเส้นไม่สามารถใช้ได้สะดวกในฤดูฝน  เนื่องจากเป็นถนน
ลูกรัง  พ้ืนถนนอ่อน ประกอบกับมีน้ าขัง ท าให้ผิวจราจรช ารุด  จึงท าให้การคมนาคมระหว่างชุมชนไม่สะดวก  ใน
ฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองจากการสัญจร  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปใช้บริการต่างๆ    
                                                 -       มีถนนลาดยาง        4      สาย   ยาว        8      กิโลเมตร 

-       มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน   6      สาย   ยาว       12     กิโลเมตร 
-       ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และบางส่วนเป็นถนนลูกรัง  

                        5.2 กำรไฟฟ้ำ 

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน         รวม      9      หมู่บ้าน 
           5.3 กำรประปำ 

 มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้าน และระบบประปาผิวดิน จ านวน 4 หมู่บ้าน 
           5.4 โทรศัพท์ 

 ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
           5.5 กำรโทรคมนำคม 

  -    ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน)      1   แห่ง 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
           6.1 กำรเกษตร 

 ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  ท านา ท าไร่ ท าสวน ผลผลิตที่ส าคัญ  คือ ข้าว 
ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง พืชผักสวนครัว  เป็นต้น 
           6.2 กำรประมง 

 ราษฎรที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ าก็จะมีอาชีพเสริมทางด้านการประมงน้ าจืด   เช่น  ราษฎรในพ้ืนที่  หมู่ 
1,3  มีอาชีพท าการประมงโดยการวางอวนดักปลา (ไหลมอง) ที่บริเวณแม่น้ าโขง   
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           6.3 กำรปศุสัตว์ 
            ต าบลบุ่งคล้า มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร  
           6.4 กำรบริกำร 

- ธนาคาร          1                 แห่ง 
- โรงแรม               6                 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน                   3                 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามันแบบหลอด      7                 แห่ง                                    
- โรงงานอุตสาหกรรม      -                  แห่ง 
- โรงสีข้าว               9                 แห่ง 

           6.5 กำรท่องเที่ยว 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีน้ าตกห้วยถ้ าน้อย จุดชมวิวเหนือถ้ าพราย ลานฮอลิคอปเตอร์อเมริกา หาด

ทรายริมแม่น้ าโขงในช่วงน้ าลดฤดูหนาว และฤดูร้อน 
           6.6 อุตสำหกรรม 

 ต าบลบุ่งคล้า ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
           6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
  - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    

- กลุ่มสหกรณ์สวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว 
  - กลุ่มเลี้ยงกบ-ปลา 
  - กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง-เลี้ยงปลา 
  - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านดอนแพง 
  - กลุมเลี้ยงโคกระบือบ้านสะอาด 
  - กลุ่มปลูกมะเขือเทศ 
  - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านซ าบอน 
  - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบุ่งคล้า 
  - กลุ่มปลาร้าแม่น้ าโขง 
  - กลุ่มจักสานบุ่งคล้าทุ่ง 
  - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบุ่งคล้าทุ่ง 
  - กลุ่มผลิตภัณฑ์จากรากไม้ 
  - กลุ่มจักสานบ้านาจาน 
           6.8 แรงงำน 

 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวนยางพารา  
สวนปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
           7.2 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
           ราษฎรสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวนยางพารา  
สวนปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง      
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           7.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกำรเกษตร 
 มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านที่ส าคัญ ได้แก่  
 1. แม่น้ าโขง ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 และบ้านบุ่งคล้า ม.1 
 2. ห้วยสหาย ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้า ม.1 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง และบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3  

           3. ห้วยขามเปี้ย ไหลมาจากภูวัวผ่านบ้านนาจาน ม.4 บ้านขามเปี้ย ม.7 บ้านซ าบอน ม.8 บ้านโนน
สะอาด ม.9 และบ้านดอนจิก ม.5 
   นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าสาขา ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่ทุกหมู่บ้าน 
           7.4 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค) 

 มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 - 9 
8.ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
           8.1 กำรนับถือศำสนำ 
            ประชาชนภายในต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยอย่างมั่นคง  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม โดยยึดถือขนบธรรมเนียมทั่วไปเหมือนคนไทย
ภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   12    วัด ได้แก่     
  1. วัดปุริมาประดิษฐ์ 

 2. วัดป่าบุ่งคล้าใต้ 
 3. วัดจันทร์เดชราษฎร์บ ารุง 
 4. วัดทองอุทัยราษฎร์ 

5. วัดดาราศรี 
 6. วัดเจริญสุขสีนวนค าประดิษฐ์ 

  7. วัดจอมศรี 
 8. วัดศรีมงคล 

  9. วัดซ าบอนวนาราม 
10. วัดศิริธรรมวนาราม 

 11. วัดป่าสมบูรณ์ปราณี 
 12. วัดโพธิ์นาแก้ว 
 ส ำนักสงฆ์   1 แห่ง ได้แก่ 
 1. ส านักสงฆ์เทพนิมิต 

           8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  งานประเพณีที่ส าคัญคืองานประเพณีแข่งเรือยาวเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีในช่วง
เดือนกันยายน มีการประกอบงานบุญต่างๆ  ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และตามความเชื่อของท้องถิ่น  เช่น งาน
ประเพณีออกพรรษา  ไหลเรือไฟ งานสงกรานต์ สรงน้ าผู้สูงอายุ และสรงน้ าพระ เป็นต้น 

           8.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า จากไม้ไผ่ 
 ภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสาน ไทย้อ ไทพวน 
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           8.4 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคล้า จากไม้ไผ่  ไม้กวาดดอกหญ้า ปลาร้า       

9.ทรัพยำกรธรรมชำติ 
           9.1 น้ ำ 
           แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

- ล าน้ า, ล าห้วย                                        11 สาย 
- บึง,หนองอ่ืน ๆ                                      16 แห่ง 

 แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 
- ฝาย                                                   4 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น                                             378 แห่ง 

         - บ่อโยก                                                55 แห่ง 
           9.2 ป่ำไม้ 

  มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว   ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ  
นอกจากนั้นภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง  ป่าชุมชน และป่าทางวัฒนธรรมต่างๆ ของ
ชุมชน ได้แก่ ป่าช้า ป่าดอนปู่ตา ป่าวัดป่า และป่าสาธารณะที่ชุมชนใช้สอยประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งพบใน
ทุกหมู่บ้านของต าบล แต่อาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน 
           9.3 ภูเขำ 
            สภาพดินพื้นล่างส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินลูกรัง มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเหนียวปนดินร่วน พื้นที่หลัง
เขาส่วนใหญ่เป็นพ้ืนหินทรายและดินทราย สภาพการพังทลายปานกลาง ส่วนของหินบนหลังภูวัว ส่วนมากเป็น
หินปูนมีลักษณะเป็นลานหิน       
           9.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
            มีภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า  น้ าตก  นอกจากนั้นยังมี  “กิ้งก่าภูวัว”  
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก  นอกจากนั้นภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง  เป็นต้น  
ทางฝั่งตะวันออกของต าบลยังมีแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นแม่น้ าที่เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชาวบุ่งคล้า  ในฤดูแล้งจะมี
หาดทรายเป็นบริเวณกว้างซึ่งสามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
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10. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น  
กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
                การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ 
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่เป็นองค์กรหลักใน
การพัฒนาต าบลบุ่งคล้า เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส และอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็น
ที่ต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ                    
T-Threat (อุปสรรค) หลักการส าคัญคือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเอง และรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและการบริหารกิจการสาธารณะ ในการวิเคราะห์
นี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น ประโยชน์อย่ างมาก
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาและโครงการ กิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามอ านาจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ ( integration) ในเชิงพ้ืนที่และการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่การเชื่อมโยงระดับอ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

 จุดแข็ง (S-Strength) 
           S 1 กำรบริหำร  
             - การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมาย 
             - การมอบอ านาจ มอบหมายงานตามอ านาจหน้าที่ชัดเจน 
             - การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล รวดเร็ว โปร่งใส และตรงตามความต้องการของประชาชน 
             - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบในการประชาคม เช่น การจัดท าแผนหมู่บ้าน/
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
             - การบริหารงานบุคลากรมีความพร้อมส าหรับปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ 
           S 2 ระบบข้อมูลข่ำวสำร  
             - มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การเชื่อมโยง
ข้อมูลกับเครือข่าย องค์กร สถานศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ สามารถน าข้อมูลมาพัฒนา
โครงการ แผนงาน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้  
           S 3 อัตรำก ำลัง 
             - บุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 
           S 4 กำรเงิน งบประมำณ 
            - มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ และการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง 
เช่น การจัดท าระบบแผนที่ภาษี 
           S 5 ศักยภำพด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
            - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่เหมาะแก่การทางการเกษตร เช่น ห้วยสหาย ห้วยขามเปี้ย ฝายห้วยสหาย 
ปชด. แม่น้ าโขง และอ่ืนๆ 
            -พ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า ติดแม่น้ าโขง มีพ้ืนที่เหมาะแก่การท าการเกษตร และเหมาะแก่การท าการประมง 
           -มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภูวัว ริมโขง 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           หน้า 39 
  

            - มีการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น โครงการฝึกอบรมการก าจัดขยะอินทรีย์  
           S 6 ศักยภำพด้ำนกำรเกษตร  
           - มีการปลูกยางพาราจ านวนมาก ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนที่มีความส าคัญ มีโรงงาน
ยางพารา 
           -มีการปลูกพืชด้านอื่นๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ ปาล์มน้ ามัน ฟักทอง 
          S 7 ศักยภำพด้ำนคมนำคม  
           -ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ในทุกฤดูกาล มีระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ทั้ง 9 หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงในทุกครัวเรือน 
          S 8 ศักยภำพที่ตั้ง  
          - องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นประตูเชื่อมไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย เช่น ภูทอก ถ้ านาคา 
หินสามวาล และยังมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ที่เชื่อมต่อไปยัง อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 

จุดอ่อน (W - Weakness) 
           W 1 ระบบกำรบริหำร 
          -กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีสลับซับซ้อนไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน การสั่ง
การจากผู้บังคับบัญชายังไม่ชัดเจน 
           W 2 จ ำนวนเงินงบประมำณ 
           -จ านวนงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นท่ี 
           W 3 ด้ำนบุคลำกร 
            - การขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ มีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน การท่องเที่ยว สาธารณสุข 
การเกษตร 
สภำพกำรณ์ภำยนอก 
โอกำส (O - Opportunity) 
           O 1 นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ในการ
จัดสรรงบประมาณลงสู่ฐานรากผ่านโครงการต่างๆเพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
           O 2 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้ตลาดกว้างขึ้นและเพ่ิมก าลังซื้อมากข้ึน  
           O 3 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีแหล่งธรรมชาติที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต เขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว จุดชมวิวริมแม่น้ าโขง เสาค้ าบ้านชูเมือง  
           O 4 ความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐานเพิ่มข้ึน ทังสินค้าการเกษตร และอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
           O 5 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการน ายางพารามาใช้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น น ายางพารามาเป็นส่วนผสม
ในการท าถนน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ท าให้มีโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น 
           O 6 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดบึงกาฬ และเพ่ือน
บ้านมีโอกาสที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่  
           O 7 นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
           O 8 นโยบายของจังหวัดในการสร้างสนามบิน การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ท าให้เกิดโอกาสใน
การกระจายสินค้า การท่องเที่ยว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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อุปสรรค (T - Threat) 
            T1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีความสลับซับซ้อนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของภาครัฐมีหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
            T2 เขตติดต่อแม่น้ าโขงมีลักษณะยาวท าให้มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด และสินค้าที่ผิดกฎหมาย 
            T3 ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจเพ่ือนบ้านที่มีต่อนักธุรกิจไทยยังมีลักษณะหวาดระแวง ท าให้เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาการค้าชายแดน 
            T4 ประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบการปกครองแตกต่างกับประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ
การติดต่อค้าขายและการร่วมมือพัฒนาในด้านต่างๆ 
            T5 นโยบาย สปป.ลาว ลดการพ่ึงพาสินค้าไทย โดยให้การส่งเสริมการค้าและรับสินค้าจากจีนและ
เวียดนามมากขึ้น 
            T6 ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม ภัยแล้ง และภัยหนาว 
            T7 ราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้นท าให้ต้นทุนการผลิตและการบริการสูงขึ้น 
            T8 ต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรสูง ราคาสินค้าทางการเกษตรมีความผันผวน และมีความไมแ่น่นอน 
            T9 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมทั้งระบบเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวและใช้งบประมาณสูง 
            T10 งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนไม่เพียงพอ 
            T11 แรงงานที่เข้ามาอยู่อาศัยมักเป็นแรงงานแฝง โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็น แรงงานต่างด้าว ท าให้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตอาจท าได้ยาก 
            T12 ปัญหาการเพ่ิมและลดปริมาณของแม่น้ าโขงจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขงของจีน และลาว 
            T13 ปัญหาช้างป่าเข้ามาหากินในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร 
            T14 แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมเท่าท่ีควร ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชียว
ชาญในด้านการท่องเที่ยว และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 

กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดั่งนี้ 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

กำรเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภำคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

 AEC หรือ Asian Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asian จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
            1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
            2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
            3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
            4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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11. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
ตำรำงแสดงจ ำนวนร้อยละของควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน จ านวน 131 คน ซึ่งสรุปจ านวนร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชน ดังนี้  

ประเด็น 
พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

24 18.32 96 73.28 11 8.39 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

23 17.55 93 70.99 16 12.21 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

25 19.08 84 64.12 22 16.79 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

24 18.32 80 61.06 27 20.61 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม 

18 13.74 85 64.88 28 21.37 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

18 13.74 105 80.15 8 6.10 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหา 

32 24.42 80 61.06 19 14.50 

8. การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

19 14.50 81 61.83 31 23.66 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

26 19.84 84 64.12 21 16.03 

รวม       
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 60 แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป่าหมายตามที่ก าหนดไว้  แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนที่
พอใจปานกลาง หรือพอใจน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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12. กำรประเมินคุณภำพของแผนงำน 
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
1. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20) 18 

2.กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ (15) 14 

3.ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 65 54 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 8 

3.4 วิสัยทัศน์ (5) 4 

3.5 กลยุทธ์ (5) 4 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 

3.8 แผนงาน (5) 4 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 4 

รวมคะแนน 100 86 
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13. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจำรณำ คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ (10) 9 
2. กำรประเมินกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ (10) 8 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ (10) 8 
4. ยุทธศำสตร์และแผนงำน (10) 8 
5. โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย (60) 48 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(5) 4 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4 
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้าง ให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 3 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 
รวม  100 81 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
           1.1 กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 
            เครื่องมือที่ใช้ คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ
ส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพในภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความ
พึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ 
           1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลเชิงคุณภำพ มีดังนี้ 
           แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           แบบท่ี 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคืกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
           แบบท่ี 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
            แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           1.3 กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 
            ตามที่องการบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วจึงรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
          1.4 โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ มีดังนี้ 
          แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
          1.5 วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
            1. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            2. เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            3. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
          1.6 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
           1. ก าหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
            2. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
            3. ด าเนินการประเมิน 
            4. สรุปผลการประเมิน 
 

http://www.dla.go.th/
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2. กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
     2.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณ (Quantity) 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวนงบประมำณ 
จ ำนวน

โครงกำรใน
แผน 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

จริง 

คิดเป็นร้อย
ละ 

งบประมำณ
ตำมแผน 
(บำท) 

งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 
คิดเป็นร้อย

ละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

37 23 62.16 15,600,000 6,292,000 40.33 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

53 19 35.84 18,320,940 13,391,539 73.09 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

10 2 20 580,000 150,000 25.86 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุน การพาณิชย์ การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

14 2 20 4,880,000 60,000 1.22 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

17 3 17.64 1,715,000 80,000 4.66 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 3 33.33 825,000 600,000 72.72 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

26 4 15.38 2,894,000 90,000 3.10 

รวม 166 91 36.74 44,814,940 20,663539 4.61 
2.2 กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ (Quality) 
           การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพในภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
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2.3 โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
2.4 กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. แบบประเมินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ   
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที ่2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่    
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4. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำในภำพรวม 
ผลจากการสุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน   131   คน  ใน 9 หมู่บ้าน   
 

ประเด็นกำรประเมิน พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 18.32 73.28 8.40 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 16.80 70.99 12.21 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

19.10 64.12 16.80 

4. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 18.32 61.06 20.61 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 13.74 64.88 21.37 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 13.74 80.15 6.10 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

24.42 61.06 14.50 

8. การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 14.50 61.83 23.66 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 19.84 64.12 16.03 

รวม     
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5. ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1. ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรประเมิน 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 

 

2. จ ำนวนโครงกำรตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 1 บ้านบุ่งคล้า 245,000 
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 79,000 
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 198,000 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านขามเปี้ย 250,000 
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านซ าบอน 127,000 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ 258,000 
7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านดอนจิก 247,000 
8 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ 4 บ้านนาจาน 253,000 
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางเป็นถนน คสล. หม่ที่ 8 บ้านซ าบอน 142,000 

10 โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาโดมหอประชุมเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 180,000 
11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร 166,000 

รวม   11   โครงกำร 2,136,000 
 
 

3. จ ำนวนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน (จ่ำยขำดเงินสะสม) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งคล้า ( ช่วงที่2 ) สายหน้าโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 189,000    
2 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 สายหน้าร้านครัวริมโขง 101,000 
3 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านบุ่งคล้าหมู่ที่ 1 300,000 
4 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อมระหว่างต าบลสายบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ม.3 – บ้านบุ่งคล้าเหนือ  

ม.3 
1,328,000 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักบ้านนาจาน หมู่ที่ 4 299,000 
6 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ 4 บ้านดอกจิก – หนองกุดกว้าง 305,000 
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7 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสายแยกสนามบิน – ป่าช้าบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 7 160,000 
8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านดอนแพง สายบ้านดอนแพง – ป่าช้า  (ช่วงที่ 5) 145,000 
9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านขามเปี้ย สายบ้านขามเปี้ย – วัดป่าสมบูรณ์ปราณี 303,000 

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านซ าบอน สายบ้านซ าบอน – บ้านโนนสะอาด 302,000 
11 ขยายท่อเมนจ่ายน้ าประปาระบบประปาหมู่บ้านภายในต าบลบุ่งคล้า ทั้ง 9 หมู่บ้าน 365,000 
12 โครงการซ่อมแซมฝ่ายน้ าล้น คสล.เพ่ือใช้เป็นทางสัญจรข้ามห้วยขามเปี้ยและกักเก็บน้ า 359,000 

รวม 13 โครงกำร 4,156,000 
 

4. รำยงำนรำยจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 
2563 ตำมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล อปท. (e-plan) 
      4.1 งบประมาณตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2563 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
หมู่ 1 บ้านบุ่งคล้า 

245,000 - - 240,000 3,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 

79,000 - - 78,000 1,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2  
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 

198,000 - - 197,000 1,000 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7  
บ้านขามเปี้ย 

250,000 - - 250,000 - 

5 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 
บ้านซ าบอน 

127,000 - - 127,000 - 

6 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ 

258,000 - - 258,000 - 

7 
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านดอนจิก 

247,000 - - 244,000 3,000 

8 
โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. 
หมู่ 4 บ้านนาจาน 

253,000 - - 240,000 13,000 

9 
โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางเป็นถนน คสล. หม่ที่ 8 
บ้านซ าบอน 

142,000 - - 142,000 - 

10 
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาโดม
หอประชุมเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

180,000 - - 177,000 3,000 

11 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร 

166,000 - - 166,000 - 

รวม 11 โครงกำร 2,136,000 - - 2,112,000 24,000 
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4.2 งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินสะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 1 
บ้านบุ่งคล้า ( ช่วงที่2 ) สายหน้า
โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 

189,000 - - 188,000 1,000 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 
สายหน้าร้านครัวริมโขง 

101,000 - - 99,000 2,000 

3 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
บ้านบุ่งคล้าหมู่ที่ 1 

300,000 - - 293,000 7,000 

4 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเชื่อมระหว่าง
ต าบล สายบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ม.3 – 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ  ม.3 

1,328,000 - - 794,000 534,000 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพักบ้านนาจาน หมู่ที่ 4 

299,000 - - 297,000 2,000 

6 ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  
หมู่ 4 บ้านดอกจิก – หนองกุดกว้าง 

305,000 - - 298,000 7,000 

7 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสาย
แยกสนามบิน – ป่าช้าบ้านขามเปี้ย 
หมู่ที่ 7 

160,000 - - 159,000 1,000 

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านดอน
แพง สายบ้านดอนแพง – ป่าช้า   
(ช่วงที่ 5) 

145,000 - - 144,000 1,000 

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านขาม
เปี้ย สายบ้านขามเปี้ย – วัดป่า
สมบูรณ์ปราณี 

303,000 - - 302,000 1,000 

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านซ า
บอน สายบ้านซ าบอน – บ้านโนน
สะอาด 

302,000 - - 301,000 1,000 

11 ขยายท่อเมนจ่ายน้ าประปาระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในต าบลบุ่งคล้า  
ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

365,000 - - 364,000 1,000 

12 โครงการซ่อมแซมฝ่ายน้ าล้น คสล.
เพ่ือใช้เป็นทางสัญจรข้ามห้วย
ขามเปี้ยและกักเก็บน้ า 

359,000 - - 358,000 1,000 

รวม 12 โครงกำร 4,156,000 - - 3,589,000 567,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
1. ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรประเมิน 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 9 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
 

2 . จ ำนวนโครงกำรตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการฝึกอบรมการอาชีพแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 20,000 
2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 20,000 
3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 33,500 
4 โครงการสนับสนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ

20,000 บาท จ านวน 9 หมู่บ้าน 
180,000 

5 โครงการสนับสนุนอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 144,000 
6 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเขตต าบลบุ่งคล้า 180,000 
7 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 30,000 
8 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 20,000 
9 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,126,000 

10 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,016,000 
11 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 
12 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 
13 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น (สป.สช.) 90,000 
14 โครงการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) 175,809 
15 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000 
16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.บุ่งคล้า 
604,120 

17 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) 1,278,110 
18 โครงการอาหารกลางวัน 2,332,000 
19 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย 60,000 
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รวม  19  โครงกำร  13,391,539 
3. รำยงำนรำยจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2563 ตำมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล อปท. (e-plan) 
 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ
อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
อาชีพแปรรูปอาหารและ
ถนอมอาหาร 

20,000 - - - 20,000 

2 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

20,000 - - 3,081 16,919 

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 33,500 - - 33,500 - 

4 โครงการสนับสนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะประโยชน์
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ
20,000 บาท จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

180,000 - - 180,000 - 

5 โครงการสนับสนุน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 144,000 - - - 144,000 

6 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยใน
เขตต าบลบุ่งคล้า 

180,000 - 150,000 7,990 22,010 

7 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

30,000 - 5,000 35,000 - 

8 โครงการอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 20,000 - - 20,000 - 

9 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 6,126,000 - - 5,749,700 367,300 

10 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 2,016,000 - - 1,848,800 167,200 

11 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 12,000 - - 1,2000 - 

12 โครงการเ งินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 50,000 - - 50,000 - 
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13 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัพ้ืนท่ี
หรือท้องถิ่น (สป.สช.) 

90,000 - - 90,000 - 

14 โครงการเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท) 

175,809 - - 175,809 - 

15 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000 - - 20,000 - 
16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน

การบริหารสถานศึกษา ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่ง
คล้า 

604,120 90,860 - 654,840 40,140 

17 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) 1,278,110 - 55,669.20 1,333,779.20 - 
18 โครงการอาหารกลางวัน 2,332,000 - - 2,146,380 185,620 
19 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้าน

ขามเปี้ย 60,000 - - 60,000 - 
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ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
1. ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรประเมิน 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 

 

2. จ ำนวนโครงกำรตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 
2. โครงการซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 100,000 
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  120,000 

 

3. รำยงำนรำยจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2563 ตำมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล อปท. (e-plan)  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ

อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

50,000 - - - 50,000 

2 โครงการซ่อมแซมระบบ
กล้องวงจรปิด 

100,000 - - - 100,000 

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- 120,000 - - 120,000 
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ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน กำรพำณิชย์ และกำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
1. ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรประเมิน 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 

 

2. จ ำนวนโครงกำรตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 20,000 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งโขงและไหล่ทางชุมชน 40,000 

 

3. รำยงำนรำยจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2563 ตำมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล อปท. (e-plan) 
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ

อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 
โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 

20,000 - - - 20,000 

2 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่ง

โขงและไหล่ทางชุมชน 
40,000 - - - 40,000 
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ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
1. ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรประเมิน 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 

 

2. จ ำนวนโครงกำรตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 20,000 
2 โครงการศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการน้ าชุมชน 30,000 
3 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล บุ่งคล้า 30,000 

 

3. รำยงำนรำยจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2563 ตำมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล อปท. (e-plan) 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ
อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 20,000 - - - 20,000 
2 โครงการศูนย์การเรียนรู้การ

บริหารจัดการน้ าชุมชน 
30,000 - - 30,000 - 

3 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
บุ่งคล้า 

30,000 - - 30,000 - 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
1. ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรประเมิน 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 9 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 

 
 

2. จ ำนวนโครงกำรตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติด 70,000 
2 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 30,000 
3 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวสัมพันธ์ไทย – ลาว 500,000 

 

3. รำยงำนรำยจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2563 ตำมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล อปท. (e-plan) 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
และเยาวชนต้านยาเสพติด 

70,000 - - 66,497 3,503 

2 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ 

30,000 100,000 60,000 45,489 24,511 

3 โครงการจัดงานประเพณีแข่ง
เรือยาวสัมพันธ์ไทย – ลาว 

500,000 - - 451,995 48,005 
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน 
1.  ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นกำรประเมิน 
คะแนนควำมพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9 

 

2. จ ำนวนโครงกำรตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 20,000 
2 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนหมู่บ้านและเวทีประชาคมต าบล 40,000 
3 โครงการส ารวจทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง 20,000 
4 โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี 10,000 

 

3. รำยงำนรำยจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2563 ตำมระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผล อปท. (e-plan) 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
(บำท) 

โอนเพิ่ม 
(บำท) 

โอนลด 
(บำท) 

เบิกจ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

1 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

20,000 - - 15,000 5,000 

2 โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนหมู่บ้านและเวที
ประชาคมต าบล 

40,000 - 10,000 - 30,000 

3 โครงการส ารวจทรัพย์สินสิ่ง
ปลูกสร้าง 

20,000 375,000 - 395,000 - 

4 โครงการออกหน่วยบริการ
จัดเก็บภาษี 

10,000 - - - 10,000 
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ภำคผนวก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ประกอบด้วย 
                     1.นาย ชัยโรจน์ อโคตมี                 ประธานสภา อบต.                  ประธานกรรมการ 
  2.นายชนะ ศรีจันทร์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ 
  3.นายประยาน พรมพิมพ์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ 
  4.นางจิรณ ค ากอง                         ส.อบต.                                  กรรมการ 
  5.นายประวิทย์ โคตรรัตน์                 ส.อบต.                                  กรรมการ 
  6.นายบุญเลิศ  แสงสว่าง                ผู้แทนประชาคม                         กรรมการ 
  7.นางสาวบพิตร  สีโพธิ์ลี                ผู้แทนประชาคม                         กรรมการ 
  8.นางสาวกนกอร ลาสอน               ผู้แทนภาคราชการ                       กรรมการ 
  9.นางสาวลักขณา พรมมงคุณ          ผู้แทนภาคราชการ                       กรรมการ 
  10.นางนิภาพร ชายสวัสดิ์              ผอ.กองสวัสดิการสังคม                  กรรมการ 
  11.นายปิยะ ภาณุมาศ                   ผอ.กองช่าง                               กรรมการ 
  12.นายสุริยันต์ ค าชมภู         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ
  

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 


