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ค าน า 
          กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้
รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
และวตัถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต   
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา๑๖ และมาตรา๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

/ ส าหรับ... 



  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้าครั้งนี้  เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน โดย
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ,ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร, ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมและสาธารณสุข, ด้านพัฒนาเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น,ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองและการบริหาร
การปกครอง เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้
หรือไม ่อย่างไร แล้วจัดท ารายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ในปีต่อไป 
       การจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561-2564 )  ครั้งที่ 1 
รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า, ส่วนราชการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
           
 
                                                                                         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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