
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 

วันที ่ 11  ธันวาคม  ๒๕62  เวลา 09.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 

---------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. พระครูสุชาต  ธรรมาวุธ  เจ้าคณะตำบลแม่วิน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ 
๒. นางบัวผัน  อริยะ   ส.อบต. หมู่ที่ 9    กรรมการ 
๓. นายรณชัย  เกษตรสุขใจ  ส.อบต. หมู่ที่ 10   กรรมการ 
๔. นางธัญลักษณ์  สุทธกูล  หัวหน้าสำนักปลัด   กรรมการ 
๕. นางแสงหล้า  จันทรามูล  ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
๖. นายพีระชาติ  เรืองประดิษฐ์  หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงแม่สะป๊อก กรรมการ 
๗. นายประเสริฐศักดิ์  เหมือนหาญ ผอ.โรงเรียนแม่วินสามัคคี   กรรมการ 
๘.  นายกำธร  พรหมฟัง   ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 
ผู้มาประชุม 
1. นางสายทอง  ตุ่นแก้ว  ส.อบต. หมู่ที่ 6    กรรมการ 
2. นางอนงนาฎ  ชัยยาปัน ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ 6   กรรมการ 
3. หวัหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง    กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางเกศริน  ตุ่นแก้ว   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
๒. นายจำรัส  เสนปานัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
นางเกศริน  ตุ่นแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ทำหน้าทีเ่ป็นประธานชั่วคราวในที่
ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาตำบลแม่วิน เพ่ือดำเนินการติดตามผลของการ 
   พัฒนาในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ส่วนรายละเอียด
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอให้ทางนักวิเคราะห์เป็นผู้ชี้แจง
   รายละเอียด 
นายจำรัส เสนปานัน ขอนมัสการพระคุณเจ้า เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และ
นักวิเคราะห์ฯ  ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้มี
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
   บริหารส่วนตำบลแม่วินตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินที่  
   172/2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซ่ึงประกอบไปด้วย 
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   (1) นางบัวผัน  อริยะ ตัวแทน ส.อบต.แม่วิน  หมู่ที่ 9 กรรมการ  
   (2) นางสายทอง  ตุ่นแก้ว ตัวแทน ส.อบต.แม่วิน  หมู่ที่ 6 กรรมการ 

 (3) นายรณชัย  เกษตรสุขใจ ตัวแทน ส.อบต.แม่วิน  หมู่ที่ 10 กรรมการ
  (4) นางแสงหล้า  จันทรามูล ตัวแทนประชาคม  หมู่ที่ 11  กรรมการ 

 (5) นางอนงค์นาฏ  ชัยยาปัน  ตัวแทนประชาคม  หมู่ที่ 6 กรรมการ 
 (6) หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก  กรรมการ 
 (7) หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง  กรรมการ 
 (8) นายกำธร  พรหมฟัง  ผอ.กองช่าง   กรรมการ 
 (9) นางธัญลักษณ์  สุทธกูล หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
 (10) พระครูสุชาติ  ธรรมาวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (11) ผอ.โรงเรียนแม่วินสามัคคี ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
   ตำบลแม่วินมี 
   อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 
   ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปี
   ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
   ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
  เห็นสมควร 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  ๒๕61  ครั้งที่ 2/2561  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน (ถ้ามี) 
 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา 
นายก อบต.แม่วิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคัดเลือก
กรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการฯทุกท่าน
เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือก โดยเริ่มจากตำแหน่งประธานคณะ
กรรมการฯ  
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นายรณชัย  เกษตรสุขใจ  ผมขอเสนอท่านพระอาจารย์สุชาติ  ธรรมาวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
   แม่วิน 
นายก อบต.แม่วิน ขอผู้รับรองการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  (นายกัมธร  พรหมฟัง 
กรรมการฯ เป็นผู้รับรอง) 

นายก อบต.แม่วิน คณะกรรมการฯท่านใดจะเสนอคณะกรรมการท่านอ่ืนเป็นประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่วินอีกหรือไม่   

 ถ้าไม่มีการเสนอชื่อให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ท่านพระครูสุชาต  
ธรรมาวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ลำดับต่อไปเป็นการ
เลือกเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่วิน    

นางบัวผัน  อริยะ   ขอเสนอชื่อ นางธัญลักษณ์  สุทธกูล หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการ
กรรมการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
   แม่วิน เนื่องจากมีความรู้ความชำนาญในด้านนโยบายและแผนและราชการ
   ทั่วไปของสำนักปลัด 
นายก  อบต.แม่วิน คณะกรรมการฯท่านใดจะเสนอคณะกรรมการท่านอ่ืนเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่วินอีกหรือไม่      

นายก อบต.แม่วิน ขอมติที่ประชุมในการเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางธัญลักษณ์  สุทธกูล หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่วิน 

นายก อบต.แม่วิน ขอสรุปการเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และเลขานุการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ท่านพระครูสุชาต  ธรรมาวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และนางธัญลักษณ์  สุทธกูล 
หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา/เพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ  
 - การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 

2561 - 2565  
ประธานฯ เจริญพรผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้เป็นการประชุม

ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลแม่วิน เพ่ือ
ดำเนินการติดตามผลของการพัฒนาในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่วินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562  ส่วนรายละเอียดการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขอให้ทางนักวิเคราะห์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นักวิเคราะห์ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
   2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความ
   ใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
   ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซ่ึง
   แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ
   ต่อไปนี้แทน 
   “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
   ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ 
   เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
   ละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
   ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
   ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
   2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ 
   ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
   สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
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   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ  
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จึงขอรายงานผลการ 
   ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  
   รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ
   บริหารจัดการอบต.แม่วิน ดังนี้  
 

                                                   วิสัยทัศน์ ของอบต.แม่วิน  
                                                     "ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง" 
                                                   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.แม่วิน ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
                                                     ยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                                                     การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                                     การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                     การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                                                     การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                                                     การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
                                                     การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                                                     การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
                                                     - การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ซึ่งได้กำหนดโครงการที่จะ 
                                                    ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)   
                                                    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการประชุม 1 ) 
                                                    - การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.แม่วิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                                    เมื่อวันที่ 28 กนัยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
                                                    จำนวน 174 โครงการ งบประมาณ 45,277,373.35 บาท สามารถจำแนกตาม  
                                                    ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้(ตามเอกสารประกอบการประชุม 2 ) 
                                                    -รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แม่วิน  
                                                    (ตามเอกสารประกอบการประชุม 3) 
                                                    การใช้จ่ายงบประมาณ 
                                                    อบต.แม่วิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
                                                    โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 74 โครงการ จำนวนเงิน 
                                                    26,474,514 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 74 โครงการ  
                                                   จำนวนเงิน  25,703,561 ล้านบาท  
                                                    สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ (ตามเอกสารประกอบการประชุม 5) 
                                                   - รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.แม่วิน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม 
                                                 ในสัญญา (ตามเอกสารประกอบการประชุม 6)  
                                                 - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 อบต.แม่วิน แม่วาง จ.เชียงใหม่  
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                                                 (ตามเอกสารประกอบการประชุม 7) 
                                                การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฎิบัติในเชิงคุณภาพ 

                ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ในปีที่ผ่านมา (๒๕62 ) ได้มีการ 

ดำเนินการตามแผนที่มีการวางไว้ในภาพรวมที่ครอบคลุมในทุกด้าน อันประกอบด้วย        
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นภูเขา การเดินทางสัญจรมีความยาก 
               ลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงมุ่งเน้นการพัฒนา 
               เรื่องเส้นทางคมนาคมเป็นลำดับแรก โดยมีการก่อสร้างถนน คสล. การปรับปรุงถนนลูกรัง 
               ก่อสร้างท่อ คสล. ก่อสร้างสะพานแขวนสำหรับข้ามลำน้ำ เพ่ือให้การสัญจรและขนส่ง 
               สินค้า  ผลิตผลทางการเกษตร เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  มีการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
               เพ่ือระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก  มีการสร้างแหล่งน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตรทั้งในรูปของ  
               การขุดลอกลำเหมือง  ก่อสร้างถังเก็บน้ำ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้การอุปโภคและ 
               บริโภค ตลอดจนใช้ในการภาคเกษตรกรรม มีการก่อสร้างอาคารที่มีความจำเป็น 
               ต่อประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์ของชุมชน  มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
               เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในเวลากลางคืน โดยมีการประสานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยว   
               เช่น อบจ. , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพ่ือร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ี เนื่องด้วย 
               อาณาบริเวณในเขตความรับผิดชอบของ อบต. แม่วิน   มีอาณาเขตกว้างขวาง  
               และอยู่ห่างไกล การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจำเป็นอยู่มาก โดยที่ผ่านมา 
               จะมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเป็นสำคัญลำดับแรก  

                                              ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยู่
มากทางองค์การบริหารส่วนตำบล   จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานของกรมป่าไม้ในพ้ืนที่  เพ่ือสร้างความชัดเจนและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  
มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ตำบลแม่วินเพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประชาชน เนื่องด้วยในพ้ืนที่ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องของสิทธิในการครอบครองเอกสาร
สิทธิ์  มีการเพ่ิมบุคลากรพนักงานดับเพลิง ขณะเดียวกันได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก สร้าง
ความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ให้แก่คนในชุมชนพ้ืนที่
ตำบลแม่วินทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยอุดหนุนงบประมาณตามโครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นรายหมู่บ้าน เพ่ือนำงบประมาณไปบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หมู่บ้าน  
เช่น การทำแนวกันไฟ การสืบชะตาป่า การเปิดแนวเขตอนุรักษ์ดูแล รักษา สัตว์ป่า สัตว์น้ำ 
ฯลฯ  มีการจัดระบบกำจัดขยะ การรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการกำจัด ขยะ สิ่งปฏิกูล อย่างถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัย สนับสนุน ถังขยะ ให้กับแต่ละชุมชน 
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ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลแม่วินนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ส่งเสริมประชาชนให้มีการออกกำลังกาย โดยการจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับตำบลและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันระดับหมู่บ้าน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
กีฬาอย่างทั่วถึงเป็นประจำทุกปี   สนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  
การก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ โรค
ระบาด   เช่น  การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
สารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยเน้นใช้กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)  สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนั้น มุ่งเน้นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญ โดยมีการสงเคราะห์คนชรา  คนยากจน   ผู้ป่วยและผู้ ที่
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ คนพิการ การสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว การก่อสร้างบ้าน
เทิดไท้องค์ราชัน เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุขตามอัตภาพ  และสนับสนุนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และยังมีการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น การจัด
จ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ประชาคม หมู่บ้าน  การสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
มีการสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกโรงเรียน โดยการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) อาหารกลางวัน   การสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน เช่น ค่าพาหนะนักเรียน  สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชนฯ แม่ฟ้าหลวง  มีการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของกลุ่มชนในพ้ืนที่ เช่น การถวายเทียนเข้าพรรษา งานรดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) งานบุญประเพณีประจำปีของชน
เผ่า ฯลฯ และสนับสนุนอุดหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับรัฐพิธี ของอำเภอ จังหวัดและกลุ่มองค์กร
ต่างๆ  
ด้านการท่องเทีย่ว 
สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยการพัฒนาปรับปรุงจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว  โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่  โดย
มุ่งเน้นเรื่องความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และมีการวางแนวทาง
ร่วมกับประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อร่วมจัดระเบียบ การจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  สนับสนุนงบประมาณหน่วยงานต่าง ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  ง านฤดูหนาวและงาน
กาชาดของจังหวัดเชียงใหม่  สนับสนุนการจัดตกแต่งร้านสภาพภูมิทัศน์บริเวณร้านของ
อำเภอแม่วางในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่  การจัดงานมหัศจรรย์แม่วาง  
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โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอแม่วาง การจัดทำรายงาน
ผลการปฏ ิบ ัต ิงานประจำป ี การจ ัดทำแผ ่นพ ับประชาส ัมพ ันธ ์ต ำบลแม่ว ิน  เพื ่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลแม่วิน  
ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ดี  กินดี โดยการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในแต่ละชุมชน การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น การอบรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดหาจักรเย็บผ้า  ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพ มีรายได้ เกิด
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่  
การส่งเสริมเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ซึ่งเน้น
ส่งเสริมเกษตรเพ่ือยังชีพเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ   การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก 
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยการจัดทำโครงการ ตลอดจนสนับสนุน
สำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร เพ่ือใช้ในการวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร  
ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการประชาคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดเพ่ือการสาธารณะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ
ของความเสียสละเพ่ือส่วนรวม   เพ่ิมศักยภาพให้ผู้นำท้องถิ่น   ผู้นำธรรมชาติและสร้าง
นักพัฒนารุ่นใหม่   เช่น ส่งเข้ารับการอบรม   การสัมมนาต่าง ๆ มีการประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับประชาชนในพ้ืนที่  
พัฒนาวิสัยทัศน์  ทักษะ  ความรู้ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยการไปศึกษาดูงาน มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ยึดหลักธรรมาภิ
บาล  มีการปรับปรุงระบบการทำงานในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความ
ต้องการของประชาชน การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ในรูปแบบ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีการปรับปรุงวัสดุ  อุปกรณ์ในสำนักงาน  
ปรับปรุงและกำหนดกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ วางระบบศูนย์คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตประจำตำบล  เพื่อให้บริการประชาชน  
มีการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตตำบลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ เป็นให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  มีการออก 
อบต. เคลื่อนที่  เพ่ือออกให้บริหารและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
สนับสนุนหน่วยงานราชการในการออกให้บริการ 
ประชาชน เช่น อำเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ชุมชุม เช่น  
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
มีการรณรงค์สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยสนับสนุน  สนับสนุน
กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การส่งประชาชนเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม



๙ 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.  การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
การตั้งงบประมาณสำหรับกรณีฉุกเฉิน  เช่น วาตภัย  อุทกภัย  เพ่ือให้สามารถบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที มีการอุดหนุนการดำเนินการให้บริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอแม่วาง (โซนนิ่ง) 

               ผมขอเสนอรายละเอียดที่จะแจ้งต่อท่ีประชุมเพียงเท่านี้ก่อนครับ  
 

   - การเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565) 
ประธานฯ ตามที่นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดรายงานผลการติดตาม ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จากรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ทาง
คณะกรรมการท่านใดจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีก ถ้า
ไม่มี ลำดับต่อไปเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
(๒๕๖๑– ๒๕๖๔) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยคณะกรรมการ
ติดตามผลการประเมินคุณภาพแผน  ขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ชี้แจงต่อที่
ประชุมครับ 

 

นักวิเคราะห ์  ก่อนอ่ืนขอชี้แจงที่มาและหลักเกณฑ์การติดตาม ให้คณะกรรมการทราบ
   หรือจะเรียกว่าประเมินคุณภาพแผน  แนวทางการพิจารณาการติดตามและ
   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
   จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไข 
   เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61)  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการ 
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
   ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
   งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
   ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง  
   ซักซอ้มแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕  
   ข้อ ๗  ซึ่งมีสองแบบที่จะต้องติดตามฯ  ดังนี้   
   แบบที่  ๑  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
   เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถิ่น  
   แบบที่  ๒  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ
   ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   



๑๐ 
 

   ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องดำเนินการ
   ติดตามฯ ตามแบบที่  ๒  โดยมีรายละเอียดของติดตามฯ  ดังนี้ 
   -  สำหรับหลักเกณฑ์ในการประเมินนั้นคณะกรรมการจะต้องประเมินตาม 
 หัวข้อที่กำหนดตามหนังสือสั่งข้างต้น  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการในการประเมินให้คณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณาตามหัวข้อว่าใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. นั้นได้ดำเนินการหรือจัดในมีตาม
หัวข้อประเมินหรือไม่  โดยพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนมากน้อย
เพียงไร การให้คะแนนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการแต่ละท่าน และ
จะนำผลรวมของคะแนนของทุกคนหารด้วยจำนวนกรรมการที่มาประชุม
และประเมินในวันนี้ รายละเอียดต่างๆ มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม ่

นักวิเคราะห ์ -  หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว  ให้คณะกรรมการลงชื่อกำกับ
เอาไว้ในเอกสาร จากนั้นทางอนุกรรมการจะรวบรวมผลคะแนนตามสูตร
คำนวณที่แจ้งไปแล้ว  และสรุปผลออกมาให้คณะกรรมการดูว่าถูกต้องแล้ว
หรือไม่ จากนั้นให้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามผลคะแนนที่ได้   

ประธานฯ  -  มีกรรมการท่านใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
   -  ถ้าไม่มีขอเชิญกรรมการทุกท่านได้พิจารณาและให้คะแนน 
   -  คณะกรรมการได้พิจารณาและให้คะแนนทุกท่านแล้วขอเชิญ 
   ทางนักวิเคราะห์ได้รวบรวมผลคะแนนและสรุปในที่ประชุม  
   รับทราบ ต่อไป 
นักวิเคราะห์  ขอสรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ 
   สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
                               ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
 

(๕) ๕ 



๑๑ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) ๕ 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) ๕ 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) ๕ 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๕ 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) ๕ 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๕ 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๕ 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ 

(๕) ๕ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๕ 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
คณะกรรมการ -  รับทราบ 
ประธานฯ -  เมื่อคณะกรรมการมีมติแล้ว คณะกรรมการติดตามจะนำผลการ 
 ประเมินนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

จากที่กล่าวมามีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระการประชุมในลำดับถัดไป 

  การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ประธานฯ   -  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีนั้น 
    ทางคณะกรรมการจะต้อง กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาเอาไว้ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน
    การดำเนินการให้การติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
    และประสิทธิผลมากที่สุด ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญ ทาง 
    นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในลำดับถัดไป 
นักวิเคราะห์ -   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  ได้จัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ไปแล้วนั้น  ซึ่งองค์การบริหาร



๑๒ 
 

ส่วนตำบลแม่วิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  จะต้องดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวทุกปีตาม
ระเบียบ  ดังนี้ 
1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขจนถึง
ฉบับปัจจุบัน  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑ )  กำหนดแนวทาง  วิ ธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒  
ดังนี้ 

    (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น   พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและให้
การติดตามและประเมินผลแผนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างดี  รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่และ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป คณะกรรมการติดตามฯ  จะต้อง
กำหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  
ดังนี้ 
๑.  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

๑.๑  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 
-  ห นั งสื อกระทรวงมห าด ไท ย  ด่ วน ที่ สุ ด  ที่  มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย



๑๓ 
 

การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61   

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

-  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของ ดร. สุริยะ หินเมืองเก่า  สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  คู่มือ  และแบบดังกล่าว
คณะกรรมการคำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ดังนี้ 

๑.๒  ให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมายสำคัญดังนี้ 
-  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
-  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
-  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับโครงการ 
-  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้

เหมาะสม 
-  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
-  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
-  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทาง

การเงิน 
-  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของ

ท้องถิ่น 
-  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
๑.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   



๑๔ 
 

 ๑.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๑.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๑.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๑.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๑.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

    ๒.  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
    องค์การบริหารส่วนตำบลแมว่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข 
    เพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ข้อ  ๒๘  โดยมี ภาคประชาชนเข้ามา
    มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

๒.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้อง

ดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้  คือ

แบบบันทึกข้อมูลรายงาน  ดังนี้  
๑. แนวทางการพิจารณ าการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (ประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙)   

๒. แบบที่ ๑ – ๓/๑ (ตามคู่มือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

แบบที่ ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๕ 
 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

๓.  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของ ดร. สุริยะ หินเมืองเก่า  
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

๔.  นำข้อมูลในระบบ e-plan  
(www.dla.go.th) มาทำการติดตามและประเมินผล 

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้  
คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิ งคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ 

๒.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
-  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล 
หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม  

นักวิเคราะห์ฯ -   ในการติดตามและประเมินผลแผนนั้นเป็นการติดตามแผนงาน
โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินได้วางไว้ว่ามีการ
ดำเนินการไปได้มากน้อยเพียงไร  การใช้งบประมาณเป็นไปตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่  ต้องนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับ
แผนพัฒนาที่วางไว้ว่าบรรลุเป้าหมายตามที่มีในแผนหรือไม่มาก
น้อยเพียงไร  หากยังไม่บรรลุเป้าหมายก็ต้องเสนอแนะและให้ทาง 
อบต. เร่งดำเนินการหรือถ้ามีปัญหาอุปสรรคก็ต้องเร่งแก้ไข
เพ่ือที่จะให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ในส่วนของ
รายละเอียดขอชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้มีท่านใดจะเสนอหรือ
เพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่ 

นายรณชัย  เกษตรสุขใจ  -  ตามท่ีทางนักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดกรอบและ
กรรมการ   แนวทางในการติดตามให้ทราบ  ผมเห็นด้วยกับรายละเอียด 
    ดังกล่าว  ไม่ว่าจะมีกรอบหรือแนวทางอย่างไรแต่จุดมุ่งหมายคือ
    การพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้า  สังคมน่าและมีความ
    ยั่งยืน ต่อไป 

http://www.dla.go.th/


๑๖ 
 

ประธานฯ   ทางคณะกรรมการฯท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
    แม่วิน เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นางแสงหล้า  จันทรามูล   - เนื่องจากพ้ืนที่ของตำบลแม่วิน ส่วนมากประชาชนทุกหมู่บ้าน
กรรมการ   ประกอบอาชีพทางการกรรมการเกษตร อยากให้ทาง  
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจัดสรรงบประมาณในการ 
    ดำเนินงานเรื่องเกษตร การสร้างรายได้ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
    ทุกหมู่บ้าน 
หัวหน้าศูนย์พัฒนา  -เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมเห็นว่า
โครงการหลวงแม่สะป๊อก  การดำเนินการโครงการในพ้ืนที่ของตำบลแม่วิน ตามที่ทาง
กรรมการ   นักวิเคราะห์ได้นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งความต้องการของหมู่บ้าน
    ส่วนมากที่ดูน่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานมาเป็นลำดับแรกๆ แต่
    เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณจากทางส่วนกลางไม่เป็นไปตาม
    เป้าที่เราได้วางไว้ ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนยังมี 
    ความเป็นไปได้น้อย ส่วนในกิจกรรมของโครงการหลวง ตอนนี้ได้
    ส่งเสริมประชาชนในด้านการเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปลูก
    พืชอินทรีย์ ตลอดจนการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชจากโครงการ
    แล้วแล้วนำมาจำหน่ายที่โครงการหลวงที่เดิม เพื่อสร้างอาชีพและ
    รายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง  โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
    ภาคส่วนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เช่น อบต.แม่วินจัดสรรใน
    เรื่องงบประมาณรายจ่าย และทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะ
    ดำเนินการในเรื่องของวิทยากร เพ่ือให้ความรู้กับชาวบ้านในด้าน
    การส่งเสริมการเกษตร ต่อไป 
นางบัวผัน  อริยะ   เรียนทา่นประธาน ผมเห็นด้วยกับท่านหัวหน้าโครงการหลวง ที่จะ
กรรมการ   ดำเนินการสร้างความร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาพ้ืนที่ของตำบล
    แม่วิน โดยส่วนมากแล้วทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินมี 
    งบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการบริหารจัดการเองภายใต้การนำ
    ทีมของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และเป็น
    การสร้างความร่วมมือทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น 
นายก อบต.แม่วิน  -จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามละประเมินผล 
    แผนพัฒนา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินจะได้นำ 
    ข้อเสนอแนะต่างมาปรับปรุงและนำไปใช้ในการบริหาร 
    งบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
ประธานฯ  -มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะอีก

 หรือไม่  



๑๗ 
 

นักวิเคราะห์ฯ  -ขอนมัสการพระคุณเจ้า เรียนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมขอ
 อธิบายถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการงบประมาณของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีลักษณะและทิศทาง
 เดียวกัน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำ
 ระบบการปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
 การจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเรียก
 อีกอย่างว่า ระบบ (e-Plan)  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
 พัฒนาการบริหาร โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
 มอบบุคลากรแต่ละตำแหน่งที่รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ 
 e-Plan ประกอบด้วย 

  บุคลากรด้านการวางแผน รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลวิสัยทัศน์  
 ยุทธศาสตร์และการวางแผน การเปลี่ ยนแปลง ขออนุมัติ
 งบประมาณ นโยบายเร่งด่วน(ยาเสพติด) ดูแลระบบในภาพรวม 
 รวมถึง ทำหน้าที่ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านนำเข้า
 ข้อมูลด้านอ่ืนๆลงข้อมูลในระบบ e-Plan ให้เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย 

  บุคลากรด้านการคลัง รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล การลงนามสัญญา
 โครงการ การเบิกจ่าย สถานการณ์ดำเนินการ รายรับ และ
 รายจ่าย 

  บุคลากรด้านการศึกษา รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลด้านการศึกษา 
  บุคลากรด้านช่าง รับผิดชอบนำเข้าข้อมูลระบุพิกัดโครงการ และ

 รายงาน GIS  ซึ่ งเราสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 ทางด้านระบบนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งการติดตามและ
 ประเมินผลจากระบบสารสนเทศฯ นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
 หลายส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่วินในการลงข้อมูล
 ในระบบ e-Plan 

นายประเสริฐศกัดิ ์เหมือนหาญ -ตามที่นักวิเคราะห์ฯได้อธิบายการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
กรรมการ   ตามระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการงบประมาณขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นระบบที่สามารถนำมาใช้ในการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลแม่วิน ซึ่งทาง 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลแม่วิน 
    สามารถติดตามและประเมินได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความ
    เข้าใจมากยิ่งขึ้น ว่าโครงการไหนได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โครงการ
    ไหนยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วใช้ 
    งบประมาณในการดำเนินการไปจำนวนเท่าไร  ทางคณะกรรมการ
    ท่านอ่ืนมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเป็นอย่างไร 



๑๘ 
 

มติที่ประชุม   -เห็นชอบแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
    ๒๕๖3 
ประธาน    -ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่านใดจะมี
    ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาครั้งนี้ 
นางบัวผัน  อริยะ   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในประเด็นความต้องการ
กรรมการ   ของประชาชน ซึ่งดูจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีปริมาณความ 
    ต้องการมากมาย แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลใน
    แต่ละปีมีอย่างจำกัด  จึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
    ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
นายรณชัย  เกษตรสุขใจ  เห็นควรให้สำนก/กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการบริการสาธารณะ
กรรมการ   หรือโครงการพัฒนา ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการ 
    ดำเนินงานของโครงการนั้นๆ พร้อมทั้งการติดตามและประเมินผล
    ของโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ
    การดำเนินงาน ว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาและ 
    อุปสรรค เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินในปีงบประมาณ ต่อไป 
นางแสงหล้า  จันทรามูล  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีกับการตั้งงบประมาณ
กรรมการ   รายจ่ายประจำปี และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ 
    ควรจะมีความใกล้เคียงกันและสอดคล้องกันในเรื่องของโครงการ
    และงบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือการดำเนินการพัฒนา
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
ประธานฯ  สรุปที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นส่วน
 หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลแม่วิน ทั้งนี้
 อาจจะมีการสำรวจแบบสอบถามจากประชาชน หน่วยงานทั้ง
 ภาครัฐและภาคเอกชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ตำบลแม่วิน และการจัดทำแผนและงบประมาณควรมีความ
 สอดคล้องหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพ่ือการดำเนินการพัฒนา 
 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ พร้อม
 ทั้งเห็นควรให้สำนก/กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการบริการ
 สาธารณะกรรมการหรือโครงการพัฒนา ดำเนินการจัดทำรายงาน
 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการให้ทางคณะผู้บริหารทราบด้วย 

ประธาน  ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่านใดจะมี
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ ยวกับการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาครั้งนี้ หากไม่มี จึงขอปิดการประชุม 



๑๙ 
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.30 น. 
 
 

                                                                           ผู้บันทึกการประชุม 
(นางธัญลักษณ์  สุทธกูล) 

หัวหน้าสำนักปลัด 
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลแม่วิน 

 
                                                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(พระครูสุชาต  ธรรมาวุธ) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลแม่วิน 


