บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว (งานนโยบายและแผน)
ที่ ชย 75701/
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559
เรื่อง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว)
เรื่องเดิม
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วได้จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2559 2561 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การบริห ารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋วและได้ประกาศใช้แล้ว นั้น
ข้อเท็จจริง
บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตำบล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 และได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลห้วยยาย
จิ๋ว ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
ข้อกฎหมาย
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ข้ อ 29 ให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ดำเนิ น การ
ดังนี้
รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น และประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ ว
กั น อย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ทั้ ง นี้ ใ ห้ ปิ ด ประกาศ โดยเปิ ด เผยไม่ น้ อ ยกว่ า
สามสิบวัน
ข้อเสนอ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้

/แผนพัฒนาตำบล…

-2แผนพัฒนาตำบลประจำปี พ.ศ.2559 มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 21 แนวทางการพัฒนา 97
โครงการ ประกอบด้วย
จำนวน
โครงการตาม
จำนวน
โครงการ
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
ร้อยละ %
โครงการ ร้อยละ %
ที่
แผนดำเนินงาน
ตำบลสามปี
ที่ดำเนินการ
ดำเนินการ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
50
49
98.00
61
2. การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพ
27
75.00
35
36
ชีวิต
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3
3
100
3
4.การอนุรักษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี
5
3
60.00
5
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
2
1
50.00
3
พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
16
14
87.50
23
รวม
112
97
86.61
สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2559-2561 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีรายละเอียดดังนี้
- โครงการตามแผนพัฒนาตำบล จำนวน 95 โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ
จำนวน 61 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 64.21 %
ข้อพิจารณา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจาณาและนำเสนอต่อสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลห้ว ยยายจิ๋ว
ต่อไป พร้ อมนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2559 มาพร้อม
กับบันทึกฉบั บนี้
(นายคาวี เจริญใจ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
-เพื่อโปรดทราบ
- ทราบ แจ้งสภา อบต.ทราบต่อไป
-...............................................................
(นายประเสริฐ แต่งทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบเมษายน 2561)
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ว
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้สง่ ผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี
บทบาทอานาจหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการตนเองและพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อานาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16 ได้บญ
ั ญัติอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไว้ทงั ้ สิน้ 31 ด้าน พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
มาตรา66 มาตรา67 และมาตร68 ได้บญ
ั ญัตอิ านาจหน้าที่ไว้โดยตรงว่า ต้องส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณูปการ พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการศึกษา รวมทัง้ โครงสร้าง
พืน้ ฐาน ฯลฯ ในท้องถิน่ ของตนเองอย่างทัวถึ
่ ง โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ให้มกี าร
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี เป็นสาคัญ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) ได้กาหนดให้มกี ารติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้อ งถิ่น
พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็ นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
เพื่อให้นโยบายของผูบ้ ริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ สีปีโดยการแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
ใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เป็ นแนวทางในการลดความไม่แน่ นอนและปญั หาความ
ยุ่งยากซับซ้อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้และทา
ให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานในปีต่อไป
บัดนี้ องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลห้ว ยยายจิว๋ โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล ได้ดาเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ และ
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่
ปี
พ.ศ. 2561-2564 มายังสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ เพื่อ ทราบและใช้เป็ น
แนวทางและยึดเป็ นหลักไปสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในอนาคต เพื่อทาให้ทอ้ งถิน่ และประชาชนในตาบลห้วย
ยายจิว๋ มีความเป็นอยู่ทด่ี ตี ่อไปในอนาคตอย่างแท้จริงและยังยื
่ น

สารบัญ
เรื่อง
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การติดตามและประเมินผล
1. การติ ดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) ได้กาหนดว่า รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิน่ เสนอต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบในที่เปิ ดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครัง้ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนัน้ เพื่อการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29(3) องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยายจิว๋ จึงจัดทาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มาเพื่อให้
ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบ และกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาย
จิว๋ ดังนี้
ก. วิ สยั ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋
“ส่งเสริ มคุณภาพชีวิต เศรษฐกิ จพัฒนา ชาวประชามีสุข องค์กรก้าวหน้ าสู่ประชาคมอาเซียน”
ข. พันธกิ จ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ มีดงั นี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน แหล่งน้ าและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน
2. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มกี ารสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ทีด่ ี รวมทัง้ การพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง
4. การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีทอ้ งถิน่ ให้มอี ยู่ต่อไป
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นระบบ
6. การพัฒนาการบริห ารจัดการ รวมทัง้ การบริห ารขององค์ก รให้มีป ระสิทธิภ าพและ
ประชาชนมีความพึงพอใจ
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการทีด่ ี
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ ได้กาหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงบารุงถนน สะพาน และท่อระบายน้า
1.2 ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาลและโทรศัพท์
1.3 ก่อสร้าง/ขุดลอกอ่างเก็บน้า ลาห้วย หนอง คลอง บึง สระ ฯลฯ
1.4 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เสียงตามสาย
1.5 ฯลฯ เป็นต้นไป
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการศึกษา
2.2 การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
2.3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบ
2.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
2.5 การป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด
2.6 การจัดทาโครงการข่ายเหลือ/สงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย ยากจน ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูป้ ว่ ยเอดส์ในเขต อบต.
2.7 การเพิม่ ช่องทางและสร้างโอกาสการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ
3.1 การส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพและแก้ไขปญั หาแรงงาน
3.2 การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
4.1 การสนับสนุ นและส่งเสริมการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
4.2 การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนหันมาให้ความสาคัญกับประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศน์
5.1 การให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ทีย่ งั ้ ยืน
5.2 การฟื้นฟูและปรับปรุงสิง่ แวดล้อม ระบบนิเวศวิวทยา
5.3 การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
5.4 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
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6. ยุทธศาสตร์การบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
6.1 การปรับปรุงรูปแบบการทางาน
6.2 เพือ่ ลดขัน้ ตอนการทางาน

6.3 การกาหนดเวลาในการบริการประชาชน
6.4 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิน่
6.5 การสร้างศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารทีท่ นั สมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง. จานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ ได้ประกาศอนุมตั ใิ ช้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.
2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561-2564) รวม 2,093 โครงการ งบประมาณ 448,094,500.00 บาท
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคน สังคม
และคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การ
อนุรกั ษ์และฟื้นฟู
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิง่ แวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

ปี ที่ 1 พ.ศ.2561
ปี ที่ 2 พ.ศ.2562
ปี ที่ 3 พ.ศ.2563
ปี ที่ 4 พ.ศ.2564
รวม
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
โครงการ
ประมาณ
481
71,868,000
477
70,798,000
207
39,700,000
208
39,320,000
1,373
221,686,000

79

39,379,000

113

51,390,300

80

44,595,300

81

46,855,300

355

182,219,900

16

1,264,200

64

2,660,800

64

2,820,800

64

2,820,800

208

9,266,600

10

590,000

10

230,000

12

940,000

12

940,000

44

2,700,000

17

3,340,000

18

4,310,000

15

3,341,000

15

3,341,000

65

14,332,000

11

1,910,000

21

12,640,000

8

1,670,000

8

1,670,000

48

17,890,000
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2. การติ ดตามและประเมินโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี ปี งบประมาณ 2561 มี 614
- บรรจุในข้อบัญญัติ ปี2561 จานวน 128
- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จานวน 14
- รวมทัง้ หมด
จานวน 142
- คิดเป็นร้อยละ
23.13 %

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

3. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นในอนาคต
3.1 ผลกระทบนาไปสูอ่ นาคต
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
************
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บทที่ 3
เป้ าหมายของการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋
ได้กาหนดเป้าหมาย ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยายจิว๋ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ
1. ได้ขอ้ มูลการดาเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ ประจาปี พ.ศ. 2561 ภายในกรอบงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
2. ได้ข้อ มูล จ านวนโครงการที่ด าเนิ น การไปแล้ว เปรีย บเทีย บกับ จ านวนโครงการในแผน
ประจาปี พ.ศ. 2561
3. ได้ขอ้ มูลจานวนงบประมาณทีไ่ ด้จ่ายไปตามแผน ประจาปี พ.ศ. 2561
4. ได้ขอ้ มูลจานวนโครงการทีผ่ บู้ ริหารนามาจากข้อเสนอของประชาคม
5. ได้ขอ้ มูลจานวนโครงการทีค่ ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการได้
ทุกยุทธศาสตร์ และจานวนโครงการได้ไม่น้อยกว่า 128 โครงการ
เป้ าหมายเชิ งคุณภาพ
1. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ด้าน
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่
2. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทุกด้าน
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลที่ได้รบั จากโครงการตามแผนพัฒนา
ประจาปี พ.ศ.2561
************************
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บทที่ 4
ประโยชน์ ของการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบล
ผลจากการดาเนินการติดตามและประเมินผล ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานและพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
1. ประชาชนได้รบั ทราบงานทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการและร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
2. มีการนาผลและข้อเสนอแนะเสนอต่อผูบ้ ริหารไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้การบริหารงาน
มีความเหมาะสม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3. องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล มีเ ครื่อ งมือ ในการก าหนดทิศ ทางการพัฒ นาและติด ตาม
ความก้าวหน้าในการบริหารงาน บริหารแผน บริหารงบประมาณในโอกาสต่อไป
4. องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลมีต ัว ชี้ว ดั ในการบริห ารงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจ การ
บ้านเมืองทีด่ ี
************************

ส่วนที่ 2
วิ ธีดาเนิ นการ
1. แนวทาง วิ ธีการติ ดตามและประเมิ นผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ มีมติใน
คราวประชุม เพือ่ กาหนดแนวทางวิธกี ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้
1) ดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการทุกยุทธศาสตร์ โดยมีการตรวจสอบ
โครงการแต่ละชุมชน อย่างน้อยชุมชนละ 1 โครงการ
2) ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลจากเอกสารและคาชีแ้ จงของผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการทีไ่ ม่มผี ลผลิตทางกายภาพทุกยุทธศาสตร์ ทุกโครงการทีไ่ ด้รบั งบประมาณดาเนินการ
3) ดาเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารและบริการ โดยใช้
แบบสอบวัด ซึง่ ดาเนินการโดยบุคคลภายนอกทีเ่ ชื่อถือได้
4) ดาเนินการสรุปผลการรายงานตามคู่มอื ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
2. วิ ธีติดตามและประเมิ นผล
1) การติดตามและประเมิน ผลโครงการในยุ ทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้า ง
พืน้ ฐาน
มอบหมายให้ นายธนนัน ต์ พรสถิต ประธานกรรมการ และนายฐนกร งามประเสริฐ กรรมการ
เป็นผูด้ าเนินการ
2) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคน สังคม และ
คุณภาพชีวติ มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ สถิตกัมปนาท กรรมการ และนายแดง กลิน่ ศรีสุข กรรมการ
เป็นผูด้ าเนินการ
3) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
มอบหมายให้ นายแน่ น น้ อ ยเพชร กรรมการ และนางบุ ญ เพีย ร หอมสูง เนิ น กรรมการ เป็ น
ผูด้ าเนินการ
4) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การอนุรกั ษ์และฟื้นฟู
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มอบหมายให้ นายสุวตั ร แพรชัย กรรมการ และ
นางยุพา ซื่อสัตย์ กรรมการ เป็นผูด้ าเนินการ
5) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ มอบหมายให้ นายอุดร
ช้อยขุนทด กรรมการ และนายชัยวัฒน์ สงสันเทียะ กรรมการ เป็นผูด้ าเนินการ
6) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีด่ ี มอบหมายให้ นายวัฒนา ประเสริฐสังข์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผูด้ าเนินการ

3. โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลที่คณะกรรมการเลือกตรวจติ ดตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้

ส่วนนี้ จะอยู่ใน เอกเซล

ส่วนที่ 3 สรุปผลโครงการ/กิ จกรรม
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง้ หลังจากที่อ งค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นได้ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 แล้ว
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ส่วนที่ 2
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิน่ พิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น
มีการรวบรวมข้อมูลและปญั หาสาคัญของท้องถิน่ มาจัดทาฐานข้อมูล
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิน่ (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิน่
มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับสภาพของท้องถิน่
มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิน่
มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทส่ี อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
มีการอนุมตั แิ ละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ไม่มกี าร
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

แบบที่ 2 แบบติ ดตามผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรายไตรมาส
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็ นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564 เริม่
ตัง้ แต่สน้ิ สุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋
.

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคน สังคม
และคุณภาพชีวติ
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
6. ยุทธศาสตร์การ
อนุรกั ษ์และฟื้นฟู
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่
7. ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิง่ แวดล้อม
8. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี

ปี ที่ 1 พ.ศ.2561
ปี ที่ 2 พ.ศ.2562
ปี ที่ 3 พ.ศ.2563
ปี ที่ 4 พ.ศ.2564
รวม
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
โครงการ
ประมาณ
481
71,868,000
477
70,798,000
207
39,700,000
208
39,320,000
1,373
221,686,000

79

39,379,000

113

51,390,300

80

44,595,300

81

46,855,300

355

182,219,900

16

1,264,200

64

2,660,800

64

2,820,800

64

2,820,800

208

9,266,600

10

590,000

10

230,000

12

940,000

12

940,000

44

2,700,000

17

3,340,000

18

4,310,000

15

3,341,000

15

3,341,000

65

14,332,000

11

1,910,000

21

12,640,000

8

1,670,000

8

1,670,000

48

17,890,000

ผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สังคม และคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์
และฟื้นฟู ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี
รวม

จานวนโครงการ
ทีเ่ สร็จ

จานวนโครงการ
ทีอ่ ยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ

จานวนโครงการ
ทีย่ งั ไม่ได้
ดาเนินการ

จานวนโครงการทีม่ ี จานวนโครงการ
การยกเลิก
ที่
มีการเพิม่ เติม

จานวนโครงการ
ทัง้ หมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

22

33.33

46

-

-

-

-

-

-

-

66

-

23

22

-

-

-

-

-

-

-

45

-

1

51.1
1
20.00

4

-

-

-

-

-

-

-

5

-

1

33.33

2

-

-

-

-

-

-

-

3

-

2

50.00

2

-

-

-

-

-

-

-

4

-

3

60.00

2

-

-

-

-

-

-

-

5

-

50

-

78

-

-

-

-

-

128

-

-

-

ร้อยละ

การเบิ กจ่ายงบประมาณ ปี 2561 (รอบ เมษายน 2561)
งบปกติ

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สังคม และคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์
และฟื้นฟู ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีด่ ี
รวม

เงินสะสม

งบหน่วยงานอื่น

รวม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

2,052,932.75

-

3,268,400.00

-

-

-

5,321,332.75

-

14,667,520.36

-

-

-

-

-

14,667,520.36

-

70,000

-

-

-

-

-

70,000

-

80,000

-

-

-

-

-

80,000

-

572,850

-

-

-

-

-

572,850

-

310,795.69

-

-

-

-

-

310,795.69

-

17,684,098.80

-

-

-

-

20,952498.80

-

-

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนิ นงานตามโครงการที่ได้รบั เงิ นอุดหนุนเฉพาะกิ จ
โครงการทีไ่ ด้รบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2561 (โครงการบาบัดฟื้นฟูผเู้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดภายใน
ตาบลห้วยยายจิว๋ )
ผลการดาเนินงาน

โครงการ
ดาเนินการเสร็จแล้ว

อยู่ในระหว่างดาเนินการ ยังไม่ได้ดาเนินการ

รวม

-

งบประมาณ

-

-

งบประมาณทีไ่ ด้รบั

งบประมาณทีเ่ บิกจ่ายไป

-

-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิ บตั ิ งาน
จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน
แบบที่ 3 แบบประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามยุทธศาสตร์ท่กี าหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋
.

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการทีป่ รากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ. 2561-2564
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
รวม

จานวนโครงการ
ทีป่ รากฏอยู่ในแผน
481
79
16
10

จานวนโครงการ
ทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
18
23
1
1

17
11
614

2
3
48

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนิ นงาน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาพรวม
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนในท้องถิน่
ประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่พอใจ

√
√
√
√
√
√
√
√

ผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนในท้องถิน่
ประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
5
5
6
6
5
6
7
7
5.87

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวติ
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนในท้องถิน่
ประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6
6
5
6
7
6
7
6
6.13

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนในท้องถิน่
ประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6
5
5
6
5
5
6
6
5.50

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และฟื้ นฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนในท้องถิน่
ประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7
7
7
6
7
8
7
8
7.13

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนในท้องถิน่
ประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6
7
6
5
6
6
6
7
6.13

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2) ความพึงพอใจของผูเ้ กีย่ วข้อง
ประเด็น
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปญั หาของประชาชนในท้องถิน่
ประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

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

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
6
7
6
5
5
6
6
5
5.75

ส่วนที่ 1
บทที่ 1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ มีหน้าทีด่ งั นี้
1) กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความคิด เห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่ พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิน่
ทราบในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวต้องปิ ด
ประกาศไว้เ ป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้ อ ยปี ล ะสองครัง้ ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
4) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ เพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ านตามที่เห็นควรนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ จึงได้มคี าสังองค์
่ การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ ที่ 10/2560
ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
ขึน้ ประกอบด้วย
1. นายธนนันต์ พรสถิต
สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิว๋ ประธานกรรมการ
2. นายแน่น น้อยเพชร
สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิว๋ กรรมการ
3. นายอุดร ช้อยขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิว๋ กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สงสันเทียะ ผูแ้ ทนประชาคมตาบล
กรรมการ
5. นายกิตติภูมิ สถิตกัมปนาท ผูแ้ ทนประชาคมตาบล
กรรมการ
6. นายสุวตั ร แพรชัย
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านห้วยยายจิว๋
กรรมการ
7. นางยุพา ซื่อสัตย์
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านโคกรัง
กรรมการ
8. นายฐนกร งานประเสริฐ ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
9. นายแดง กลิน่ ศรีสุข ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
10.นางบุญเพียร หอมสูงเนิน ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
11.นายวัฒนา ประเสริฐสังข์ หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานไว้ 2 ส่วน คือ คณะกรรมการ
ดาเนินงานเองและให้บุคคลภายนอกทีเ่ ชื่อถือได้ดาเนินการ ซึง่ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในส่วนต่อไป

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิ๋ ว
ครัง้ ที่ 1 /2559
วันที่ 23 มกราคม 2560
เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ ว
..................................................................
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายศักดิ ์ชาย พวงสุวรรณ

วันนี้มาประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพือ่ คัดเลือก
ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯดังกล่าว และผมขอทา
หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมแห่งนี้
ทีป่ ระชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว
นายศักดิ ์ชาย พวงสุวรรณ ขอมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
ทีป่ ระชุม
- รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิ จารณา
1. การคัดเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิ ง
นายศักดิ ์ชาย พวงสุวรรณ ต่อไปผมจะทาหน้าทีใ่ นการคัดเลือกประธานก่อน ให้ทป่ี ระชุมเสนอ
ชื่อผูท้ ค่ี ดิ ว่าจะทาหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และขอผูร้ บั รองจานวน 2 ท่านด้วย ขอเชิญครับ
นายบุญยิง่ ปานสม
ผมนายบุญยิง่ ปานสม ขอเสนอ นายศักดิ ์ชาย พวงสุวรรณ
นายนิล แคล้วคลาด
ผมขอรับรองครับ
นายวิเชียร จีนดา
ผมขอรับรองครับ
นายศักดิ ์ชาย พวงสุวรรณ ใครจะเสนอคนอื่นอีกหรือไม่
ทีป่ ระชุม
- ไม่มี
ประธาน
- เมื่อไม่มใี ครเสนอใครแล้ว ผมก็ขอสรุปผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกให้เป็น
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง
คือนายศักดิ ์ชาย พวงสุวรรณ

-2ทีป่ ระชุม
ประธาน
ประเมินผล

- รับทราบ
ต่อไปจะดาเนินการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ

แผนพัฒนา เสนอชื่อได้เลยครับ
นายสุเชษฐ์ ภูมเิ ดช
ผมนายสุเชษฐ์ ภูมเิ ดช ขอเสนอชื่อ นายนิกรณ์ นาคเป้า
นายวรเชษฐ์ มูประสิทธิ ์ ผมนายวรเชษฐ์ มูประสิทธิ ์ ขอรับรองครับ
นายศักดิ ์ชาย พวงสุวรรณ ผมนายศักดิ ์ชาย พวงสุวรรณ ขอรับรองครับ
ประธาน
ใครจะเสนอชื่อผูใ้ ดอีกครับ
ทีป่ ระชุม
ไม่มี
ประธาน
เมื่อไม่มใี ครเสนอชื่อแล้ว ผมขอสรุปการคัดเลือกเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคือ นายนิกรณ์ นาคเป้า
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
ประธาน
ผมขอสรุปว่า
ประธานคณะกรรมการติดตามฯ คือ นายศักดิ ์ชาย พวง
สุวรรณ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ คือ นายนิกรณ์ นาคเป้า
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
3.2 เรื่อง การพิ จารณาการกาหนด แนวทางวิ ธีการในการติ ดตาม
และ
ประเมิ นผลแผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิ ง ประจาปี 2557
ประธาน
การกาหนด แนวทางวิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
อบต.
บ้านเพิง ประจาปี 2557 ก็ขอให้ เลขานุการมาชี้แจงอานาจหน้าที่
ของ
กรรมการและวิธกี ารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.
บ้านเพิงด้วย
ขอเชิญครับ
เลขานุการ
สวัสดีทุกท่านคะ ก็ขอชีแ้ จงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีดงั นี้
1.กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ เสนอ
ต่อสภา

ท้องถิน่

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประกาศผลการ

ติดตามและ
-3ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทัวกั
่ น
อย่างน้อยปี
ละครัง้ ภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี ทัง้ นี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน
4.แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบตั ิ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
เมื่อทุกท่านได้ทราบถึงอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการติดตามฯแล้ว
วันนี้เป็นการจัดทาแบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงานใน
แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) เมื่อได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับการติดตามและ
ประเมินผลในการ
ประชุมครัง้ นี้ ก็จะได้ทาแบบรายงานเสนอผูบ้ ริหารของอบต.บ้าน
เพิงต่อไป
ในเอกสารได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว เป็นการรวบรวมโครงการ
ตามแผนการ
ดาเนินงาน พ.ศ. 2557 ว่ามีจานวนกีโ่ ครงการ และเบิกจ่ายเป็ น
จานวนเงิน
เท่าไร ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2557-2559)
สรุปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.บ้านเพิง ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานได้ดาเนินการทัง้ สิน้
1 โครงการ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ 2
โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

ได้ดาเนินการทัง้ สิน้

26 โครงการ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ 1 โครงการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่
ได้ดาเนินการ 7
โครงการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ

ได้ดาเนินการ 6 โครงการ
และทัง้ หมดคือข้อมูลทีส่ รุป ณ เดือน กรกฎาคม ซึง่ รายงานการ
ติดตามและ
ทีป่ ระชุม
ประธาน
เลขานุการ

ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลอย่างน้อยปีละ1 ครัง้
- รับทราบ
เมื่อสรุปผลการดาเนินการแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปก็ขอให้เลขานุการ
มาชีแ้ จงครับ
เมื่อเราได้สรุปแล้วว่าโครงการในแผนพัฒนาสามปี ปี 2557 ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์มจี านวนกี่โครงการ และโครงการทีด่ าเนินการในแต่ละ

ยุทธศาสตร์
มีจานวนกีโ่ ครงการ นามาเปรียบเทียบเป็นร้อยละของจานวน
โครงการทีอ่ ยู่ใน
-4แผนพัฒนาสามปีว่ามีจานวนเท่าใด และต้องดูงบประมาณทีจ่ ่าย
จริงเท่าใด
และงบประมาณทีอ่ ยู่ในแผนเท่าไร และการเบิกจ่ายเงินตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้านเป็นเท่าไร และทาบัญชีโครงการพัฒนาว่าแต่ละยุทธศาสตร์มี
โครงการ
/กิจกรรมทีด่ าเนินการจานวนกีโ่ ครงการ คิดเป็ นร้อยละเท่าใดของ
โครงการ
ทัง้ หมด และงบประมาณทีจ่ ่ายจริงเป็ นเท่าใด และดิฉนั ได้ทา
รายงานของปีน้ี
ประธาน
ทีป่ ระชุม
ประธาน
รายงาน

ต่อไป
ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพิม่ เติมบ้าง
-ไม่ม-ี
- หลังจากนัน้ ก็ให้ เลขานุการ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วจัดทา
เพือ่ เสนอผูบ้ ริหารต่อไป และทุกท่านต้องลงพืน้ ที่ เพือ่ สารวจ

ความพึงพอใจ
ทีป่ ระชุม
ประธาน
ว่า

ของประชาชนตามแบบสอบถามทีไ่ ด้แจกให้ทุกท่านไปแล้วด้วย
-รับทราบ
-มีท่านใดจะเสนออะไรเพิม่ เติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มกี ข็ อมติทป่ี ระชุมด้วย
จะเห็นด้วยหรือไม่ กับการกาหนดแนวทาง วิธกี ารติดตามและ

ประเมินผล

ทีป่ ระชุม
แผนพัฒนา
ประธาน

แผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง ตามทีจ่ นท.วิเคราะห์ได้ชแ้ี จงมา
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับวิธกี ารติดตามและประเมินผล
ของอบต.บ้านเพิง ตามทีเ่ ลขานุการได้ชแ้ี จงมา
เมื่อทุกท่านมีมติเห็นด้วย ก็จะให้เลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและจัดทา
รายงานเพือ่ เสนอผูบ้ ริหาร สภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนา

อบต.บ้านเพิง
ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
ทีป่ ระชุม
ประธาน
ปิดประชุมเวลา

ต่อไป
-รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพิม่ เติมในเรื่องอื่น ๆ บ้างหรือไม่
- ไม่มี
เมื่อไม่มี ก็จะขอปิดการประชุม
15.00 น.

ลงชื่อ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
รายงานการระชุม
(
)
)
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

ที่ ชย 757๐๑/

ลงชื่อ

ผูต้ รวจ
(

ประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ธันวาคม 2559

เรื่อง การประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยายจิว๋ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕9
เรียน กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ท่ี 1-22

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย สาเนาประกาศรายงานการติดตามฯ

จานวน ๑

ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ จึงได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ ประจาปี ๒๕๕9 นัน้
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ ได้ดาเนินการจัดทาแบบรายงานฯดังกล่าว
ข้างต้นเสร็จเรียบร้อย ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทัวกั
่ น
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและดาเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายประเสริฐ แต่งทรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋

สานักงานปลัดฯ
โทร/โทรสาร 0-4486-4930

“ยึดมันธรรมาภิ
่
บาลบริหารเพือ่ ประชาชน”

ที่ พิเศษ/ จิว๋

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาย
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกท่าน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ระเบียบวาระการประชุม
ฉบับ

จานวน ๑

ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ ท่านเป็ นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋ โดยมีหน้าที่กาหนดแนวทาง
วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้อ งถิ่น เพื่อให้
ผู้บริห ารท้อ งถิ่นเสนอต่อสภาท้อ งถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้อ งถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทัวกั
่ นอย่างน้อยปีละครัง้ ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทัง้ นี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นัน้
เพื่อให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพิง จึงขอ
เชิญท่านเข้าร่ว มประชุม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
( นายคาวี เจริญใจ )
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบวาระประชุม
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ ว
ครัง้ ที่ 1/2559
วันที่ 14 เดือน พฤศจิ กายน พ.ศ.2559
ณ หอประชุมองค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ ว
..............................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
1.1..........................................................................
1.2.........................................................................

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว

.............................................................................
ระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ พิจารณา
3.1 เรื่อง การกาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยายจิว๋
ประจาปี 2559
เรื่อง อื่น ๆ
*******************************************

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิ๋ ว
ครัง้ ที่ 1 /2559
วันที่ 14 พฤศจิ กายน 2559
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยยายจิ๋ ว
..................................................................
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
ที่ประชุม

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะมาสรุปการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิว๋ ประจาปี 2559 และ
จะเสนอรายงานการติดตามในระเบียบวาระที่ 3 ต่อไปครับ
-รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว
ขอมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
- รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน

เลขานุการ

เรื่อง การพิ จารณา
1.รายงานการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา อบต.ห้วยยายจิ๋ ว
ประจาปี 2559
- คณะกรรมการติดตามฯ ได้ตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
รายละเอียดต่าง ๆ จะให้เลขานุการชีแ้ จงครับ
ผลจากการทีค่ ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจาปี 2559 ของอบต.ห้วยยายจิว๋ ได้ตดิ ตาม มีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ จานวน 60 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวติ
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ จานวน 30 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ จานวน 4 โครงการ
-24. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และฟื้นฟู ศาสนา ประเพณีวฒ
ั นธรรม และภูมิ
ปญั ญาท้องถิน่
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ จานวน 3 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์อนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ จานวน 1 โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ จานวน 14 โครงการ
ซึง่ รายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้แจกรายละเอียดให้ทุกท่านแล้ว

ประธาน

เลขานุการ

คานึงถึง

ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ และโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการแล้วทุกท่านก็ดแู ล้ว
ต่อไปก็ให้เลขาฯ สรุปปญั หาและอุปสรรค รวมทัง้ ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบตั งิ าน ขอเชิญเลขานุการชีแ้ จงครับ
ในส่วนของปญั หา และอุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
1. การนาโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ควรประชาคมเลือก
กิจกรรมทีต่ รงกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และสามารถแก้ไข
ปญั หาได้ตรงกับความต้องการของพืน้ ที่
2. การเสนอโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ บรรจุในแผนพัฒนาสามปีควร

ความจาเป็นและศักยภาพและงบประมาณของท้องถิน่ ว่าสามารถดาเนินการ
ได้
จริงหรือไม่
3. ไม่ควรมีโครงการ/กิจกรรมจานวนมาก เพราะจะทาให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามแผนทีว่ างไว้
4. จานวนงบประมาณในการดาเนินการไม่เพียงพอ เพราะในการดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.ห้วยยายจิว๋ มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสารวจแบบความพึงพอใจต่อผลการ
ดาเนินงานของอบต.ห้วยยายจิว๋ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารต่าง ๆ
5. เนื่องจากบางช่วง การสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
อบต.ห้วยยายจิว๋ บางครัง้ ประชาชนไม่เข้าใจแบบสอบถาม เกิดความ
เบื่อหน่าย และไม่มเี วลาเนื่องจากทางาน ทาให้ขอ้ มูลเกิดความ
คลาดเลื่อน

-3ประธาน

- ไม่ทราบว่าใครจะมีอะไรเพิม่ เติมบ้างไหมครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธาน
ที่

- เมื่อไม่มอี ะไร กระผมก็ขอมติทป่ี ระชุมว่า เห็นชอบกับรายงานติดตาม
เสนอมาหรือไม่

ที่ประชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานฯ

ประธาน

- เมื่อทุกท่านเห็นชอบแล้ว ก็จะนาเสนอผูบ้ ริหาร แจ้งให้สภาและ
คณะกรรมการพัฒนาทราบ และประกาศผลการติดตามให้ประชาชน
ทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

- ไม่ทราบว่ามีใครเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิม่ เติมบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มกี ข็ อ
ปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(นายเกิด เฉื่อยกลาง)
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ลงชื่อ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายคาวี เจริญใจ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ที่ นศ ๘๖๑๐๑/
บริหารส่วนตาบลบ้านเพิง

องค์การ
อาเภอปากพนัง นศ

๘๐๑๔๐

ธันวาคม

๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญประชุม

เรียน

คณะกรรมการแผนพัฒนาอบต.บ้านเพิงทุกท่าน

อ้างถึง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖(๒) และข้อ ๒๙(๓)

ด้ว ยองค์ก ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพิงได้ดาเนินการจัดทาร่างแผนการดาเนินการ
ประจาปี ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖(๒) และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี ๒๕๕๗
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ข้อ ๒๙(๓)
ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณา
ร่างแผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๕๘ และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเพิง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
( นายสุรยิ นั ชูเมือง )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพิง

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๕๑-๘๓๒๒

ระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเพิ ง
เรื่อง รายงานการติ ดตามประเมิ นผลแผนพัฒนา
ครัง้ ที่ 2 /2557
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านเพิ ง
..................................................................
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
ผูบ้ ริหารได้

วันนี้ ได้นดั ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเพิง ตามที่
รายงานและเสนอความเห็นทีไ่ ด้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาไว้
ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน
ประจาปี 2557

ในระเบียบวาระต่อไป
-รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แล้ว
ขอมติรบั รองรายงานการประชุมครัง้ ทีแ่ ล้ว
- รับรอง
เรื่อง การพิ จารณา
1.รายงานการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา อบต.บ้านเพิ ง
ประจาปี 2557
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านเพิง
ตามทีผ่ บู้ ริหารได้รายงานและเสนอความคิดเห็นทีไ่ ด้จากการ

ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนานัน้ รายละเอียด
ต่าง ๆ จะให้
เลขานุการ
ติดตามและ

เลขานุการชีแ้ จง ขอเชิญครับ
ตามทีผ่ บู้ ริหารได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ ได้จากการ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี 2557 ของอบต.บ้านเพิง มี

รายละเอียด ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้ดาเนินการทัง้ สิน้
จานวน 1 โครงการ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้ดาเนินการทัง้ สิน้
จานวน
- โครงการ

-23.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ได้ดาเนินการทัง้ สิน้
จานวน 18
โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม ได้ดาเนินการทัง้ สิน้
จานวน
- โครงการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ จานวน 6 โครงการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
ได้ดาเนินการทัง้ สิน้ จานวน 31 โครงการ
และรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้แจกรายละเอียดให้ทุกท่าน
ทราบแล้ว
ประธาน
ท่าน

ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ และโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการแล้วทุก
ก็ได้ดแู ล้ว และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบก็ได้สรุปปญั หาและอุปสรรค

รวมทัง้
เลขานุการ

เสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ ขอเชิญเจ้าหน้าทีช่ ่วยชีแ้ จงด้วยครับ
ในส่วนของปญั หา และอุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ าน มีดงั นี้
1. การเสนอโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ปีควร
คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพและงบประมาณของท้องถิน่ ว่า
สามารถ
ดาเนินการได้จริงหรือไม่
2.ไม่ควรมีโครงการ/กิจกรรมจานวนมาก เพราะจะทาให้ไม่สามารถ
บรรลุ

เป้าหมายตามแผนทีว่ างไว้
3.ประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย เนื่องจากบางช่วง การสารวจ

ความ
พึงพอใจต่อผลการดาเนินการของอบต. ต้องสอบถามข้อมูลจาก
ประชาชน
ในพืน้ ที่ บางครัง้ ประชาชนไม่เข้าใจแบบสารวจ เกิดความเบื่อ
หน่าย
ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่มเี วลา เนื่องจากการทางานทาให้ขอ้ มูล
คลาด
ประธาน
ทีป่ ระชุม
ประธาน
ติดตาม

เคลื่อน และได้แจกเอกสารให้ทุกท่านแล้ว
- ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพิม่ เติมบ้างครับ
- ไม่มี
-เมื่อไม่มอี ะไรกระผมก็ขอมติทป่ี ระชุมว่า เห็นชอบกับรายงาน
ทีเ่ สนอมาหรือไม่

ทีป่ ระชุม

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานฯ
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ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ทราบว่ามีใครเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิม่ เติมบ้างหรือไม่ เมื่อไม่มกี ข็ อ
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(นางนลิน มูสสี ุทธิ)์
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

(นายสุรยิ นั ชูเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

