
                                            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   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ
ดังนี้ 
  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้   ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

ข้อเสนอ 

เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยายจิ๋ว ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 ดังนี้ 

 

 

/แผนพัฒนาตำบล… 

 

 

 



-2- 
แผนพัฒนาตำบลประจำปี พ.ศ.2559  มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 21 แนวทางการพัฒนา 97 

โครงการ ประกอบด้วย 

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            
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาและนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2559 มาพร้อม
กับบันทึกฉบับนี้  

                           
(นายคาวี  เจริญใจ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 
 -เพ่ือโปรดทราบ        

- ทราบ แจ้งสภา อบต.ทราบต่อไป                                                                                                                
-...............................................................      

        
    
          (นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม
แผนพัฒนา
ตำบลสามปี 

จำนวน
โครงการ       

ที่
ดำเนินการ 

ร้อยละ % 
โครงการตาม

แผนดำเนินงาน 

จำนวน
โครงการ       

ที่ดำเนินการ 
ร้อยละ % 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 50 49 98.00 61   
2. การพัฒนาคน  สังคม  และคุณภาพ
ชีวิต 

36 
27 75.00 35   

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 3 100 3   
4.การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศาสนา ประเพณี    
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 3 60.00 5   

5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนา   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

2 1 50.00 3   

6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 16 14 87.50 23   
รวม 112 97 86.61    



 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน
ส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(รอบเมษายน 2561) 

 
 

ของ 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยายจ๋ิว   
อ าเภอเทพสถิต  จงัหวดัชยัภมิู 

 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 

  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2560  ไดส้ง่ผลใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มี
บทบาทอ านาจหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการตนเองและพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16 ได้บญัญัติอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลไวท้ัง้สิน้ 31 ดา้น  พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา66 มาตรา67 และมาตร68 ได้บญัญตัอิ านาจหน้าที่ไว้โดยตรงว่าต้องส่งเสรมิการพฒันาท้องถิ่น 
ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  พฒันาส่งเสรมิสุขภาพอนามยัและการศึกษา รวมทัง้โครงสร้าง
พืน้ฐาน ฯลฯ ในทอ้งถิน่ของตนเองอย่างทัว่ถงึ  โดยค านึงถงึประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่  ใหม้กีาร
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่เป็นส าคญั 

  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 29 (3) ไดก้ าหนดใหม้กีารตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา      
ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  
พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  
ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าว  และต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

  เพื่อใหน้โยบายของผูบ้รหิารเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลสอดคลอ้งกบัการติดตาม
ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่สปีีโดยการแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดย
ใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  สีปี่ พ.ศ. 2561-2564   เป็นแนวทางในการลดความไม่แน่นอนและปญัหาความ
ยุ่งยากซบัซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  ท าใหก้ารด าเนินการขององคก์รบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวแ้ละท า
ใหเ้กดิความชดัเจนในการด าเนินงานในปีต่อไป 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิว๋  โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ
ตดิตามประเมนิผล  ได้ด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยายจิว๋  และ
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม  จงึขอเสนอรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี               พ.ศ. 2561-2564 มายงัสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยยายจิว๋  เพื่อทราบและใช้เป็น
แนวทางและยดึเป็นหลกัไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืในอนาคต  เพื่อท าใหท้อ้งถิน่และประชาชนในต าบลหว้ย
ยายจิว๋  มคีวามเป็นอยู่ทีด่ตี่อไปในอนาคตอย่างแทจ้รงิและยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 

เรื่อง           หน้า 

 การตดิตามและเมนิผลยุทธศาสตร ์      1 

 จ านวนโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)   3 

 การตดิตามและประเมนิโครงการ      4 

 ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ในอนาคต    4 
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การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

  ด้วยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 29 (3) ไดก้ าหนดว่า  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บรหิาร
ท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิน่  และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น  พร้อมทัง้ประกาศผลการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบในที่เปิดเผย  ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัรายงานผล
และเสนอความเหน็ดงักล่าว  และต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  โดยอย่างน้อย
ปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

  ดงันัน้  เพื่อการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช 2560   และตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 ขอ้ 29(3)  องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ห้วยยายจิว๋  จงึจดัท าการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มาเพื่อให้
ประชาชนไดม้สี่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากบัการบรหิารจดัการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยยาย
จิว๋  ดงันี้ 
 

ก. วิสยัทศัน์  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋ 
 

“ส่งเสริมคณุภาพชีวิต  เศรษฐกิจพฒันา ชาวประชามีสุข องคก์รก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

ข. พนัธกิจ การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋  มดีงันี้ 
1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  แหล่งน ้าและบรกิารสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐานเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการของประชาชน 
2. การพฒันาสง่เสรมิสนบัสนุนกลุ่มอาชพีใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ 
3. การพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใหม้กีารสาธารณสุข การศกึษา สวสัดกิาร มคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิทีด่ ี รวมทัง้การพฒันาใหชุ้มชนเข้มแขง็ 
4. การสง่เสรมิวฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิน่ให้มอียู่ต่อไป 
5. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ 
6. การพฒันาการบริหารจัดการ  รวมทัง้การบริหารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและ

ประชาชนมคีวามพงึพอใจ 
7. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารและการบรกิารให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น 

เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทีด่ ี
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ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยยายจิว๋  ไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละ
แนวทางการพฒันายุทธศาสตรไ์ว ้ 6  ยุทธศาสตร ์ ดงันี้ 
 

1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 ก่อสรา้งและปรบัปรุงบ ารุงถนน  สะพาน  และท่อระบายน ้า 
1.2 ก่อสรา้งและขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาลและโทรศพัท์ 
1.3 ก่อสรา้ง/ขดุลอกอ่างเกบ็น ้า ล าหว้ย หนอง  คลอง  บงึ สระ ฯลฯ 
1.4 ก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค ์เสยีงตามสาย 
1.5 ฯลฯ  เป็นตน้ไป 

 

2.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน  สงัคมและคณุภาพชีวิต 
2.1 การพฒันาและการสง่เสรมิดา้นการศกึษา 
2.2 การพฒันาสง่เสรมิดา้นสุขภาพและอนามยั 
2.3 การพฒันาและสง่เสรมิดา้นสวสัดกิารชุมชน/สงัคม/การรกัษาความสงบ 
2.4 การพฒันาและสง่เสรมิดา้นกฬีาและนนัทนาการ 
2.5 การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
2.6 การจดัท าโครงการขา่ยเหลอื/สงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั ยากจน ผูด้อ้ยโอกาสและ

ผูป้ว่ยเอดสใ์นเขต อบต. 
2.7 การเพิม่ช่องทางและสรา้งโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหป้ระชาชน 
 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
3.1 การสง่เสรมิ พฒันากลุ่มอาชพีและแก้ไขปญัหาแรงงาน 
3.2 การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 

 

4. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟศูาสนา ประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
4.1 การสนับสนุนและสง่เสรมิการอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณีและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
4.2 การสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนหนัมาใหค้วามส าคญักบัประเพณี วฒันธรรมและ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 

5. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
5.1 การใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม

ทีย่ ัง้ยนื 
5.2 การฟ้ืนฟูและปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม ระบบนิเวศววิทยา 
5.3 การบรหิารจดัการและรณรงคก์ าจดัขยะมลูฝอย 
5.4 การพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 
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6. ยุทธศาสตรก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
6.1 การปรบัปรุงรปูแบบการท างาน   
6.2 เพือ่ลดขัน้ตอนการท างาน 



6.3 การก าหนดเวลาในการบรกิารประชาชน 
6.4 การพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรทอ้งถิน่ 
6.5    การสรา้งศูนยข์อ้มลูข่าวสารทีท่นัสมยัและประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้  
 

ง. จ านวนโครงการตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลห้วยยายจิว๋ ไดป้ระกาศอนุมตัใิชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  (พ.ศ.
2561-2564) เมื่อวนัที่ 31  ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) รวม  2,093   โครงการ  งบประมาณ  448,094,500.00 บาท 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1 พ.ศ.2561 ปีท่ี 2 พ.ศ.2562 ปีท่ี 3 พ.ศ.2563 ปีท่ี 4 พ.ศ.2564 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

481 71,868,000 477 70,798,000 207 39,700,000 208 39,320,000 1,373 221,686,000 

2. ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาคน สงัคม 
และคณุภาพชวีติ 

79 39,379,000 113 51,390,300 80 44,595,300 81 46,855,300 355 182,219,900 

3. ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 

16 1,264,200 64 2,660,800 64 2,820,800 64 2,820,800 208 9,266,600 

4. ยุทธศาสตรก์าร
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู 
ศาสนา ประเพณี 
วฒันธรรมและ
ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ 

10 590,000 10 230,000 12 940,000 12 940,000 44 2,700,000 

5. ยุทธศาสตร์
ทรพัยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

17 3,340,000 18 4,310,000 15 3,341,000 15 3,341,000 65 14,332,000 

6. ยุทธศาสตรก์าร
บรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

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. การติดตามและประเมินโครงการ  
แผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี   ปีงบประมาณ 2561  มี  614  โครงการ 

- บรรจุในขอ้บญัญตั ิปี2561 จ านวน  128 โครงการ 
- โครงการจ่ายขาดเงนิสะสม จ านวน  14 โครงการ 
- รวมทัง้หมด   จ านวน 142 โครงการ 
- คดิเป็นรอ้ยละ 23.13 % 



 

3. ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต 

  3.1  ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 

  3.2 ขอ้สงัเกต  ขอ้เสนอแนะ  ผลจากการพฒันา 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 
************ 
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บทท่ี  3 
  เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลห้วยยายจิว๋  
ไดก้ าหนดเป้าหมาย  ในการด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
หว้ยยายจิว๋  ออกเป็น 2 ประเภท  ดงันี้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ได้ขอ้มูลการด าเนินโครงการขององค์การบรหิารส่วนต าบลตามแผนพฒันาองค์การบรหิาร
สว่นต าบลหว้ยยายจิว๋  ประจ าปี พ.ศ. 2561  ภายในกรอบงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

2. ได้ข้อมูลจ านวนโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผน
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

3. ไดข้อ้มลูจ านวนงบประมาณทีไ่ดจ่้ายไปตามแผน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
4. ไดข้อ้มลูจ านวนโครงการทีผู่บ้รหิารน ามาจากขอ้เสนอของประชาคม 
5. ไดข้อ้มูลจ านวนโครงการทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ด าเนินการได้

ทุกยุทธศาสตร ์และจ านวนโครงการไดไ้ม่น้อยกว่า 128 โครงการ 

เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

1. มกีารประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการบรหิารงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ดา้น
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. และเจา้หน้าที ่

2. มกีารประเมนิความพงึพอใจของประชาชนต่อการบรกิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ทุกดา้น 

3. มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชนต่อผลที่ได้รบัจากโครงการตามแผนพฒันา
ประจ าปี พ.ศ.2561 

************************ 
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บทท่ี 4 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ผลจากการด าเนินการตดิตามและประเมนิผล  ของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยายจิว๋  จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการบรหิารงานและพฒันา
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ดงัต่อไปนี้ 

1. ประชาชนไดร้บัทราบงานทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลด าเนินการและร่วมแสดงความคดิเหน็
ขอ้เสนอแนะต่อการบรหิารงานองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

2. มกีารน าผลและขอ้เสนอแนะเสนอต่อผูบ้รหิารไปปรบัปรุงและพฒันา  เพื่อใหก้ารบรหิารงาน
มคีวามเหมาะสม ถูกตอ้ง มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล  มีเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและติดตาม
ความกา้วหน้าในการบรหิารงาน บรหิารแผน บรหิารงบประมาณในโอกาสต่อไป 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลมีตัวชี้วดัในการบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

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

 



 
ส่วนท่ี  2 

วิธีด าเนินการ 
 

1. แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋  มมีตใิน 
คราวประชุม เพือ่  ก าหนดแนวทางวธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ดงันี้ 

1) ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลโครงการทุกยุทธศาสตร ์ โดยมกีารตรวจสอบ 
โครงการแต่ละชุมชน  อย่างน้อยชุมชนละ 1 โครงการ 

2) ด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผลจากเอกสารและค าชีแ้จงของผูร้บัผดิชอบ 
โครงการทีไ่ม่มผีลผลติทางกายภาพทุกยุทธศาสตร ์ทุกโครงการทีไ่ดร้บังบประมาณด าเนินการ 

3) ด าเนินการประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชนต่อการบรหิารและบรกิาร โดยใช ้
แบบสอบวดั  ซึง่ด าเนินการโดยบุคคลภายนอกทีเ่ชื่อถอืได้ 

4) ด าเนินการสรุปผลการรายงานตามคู่มอืตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของ       
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

 

2. วิธีติดตามและประเมินผล 
1) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่  1  การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน  
มอบหมายให้ นายธนนันต์  พรสถิต ประธานกรรมการ และนายฐนกร  งามประเสริฐ กรรมการ                 
เป็นผูด้ าเนินการ 

2) การตดิตามและประเมนิผลโครงการในยุทธศาสตรท์ี ่ 2  การพฒันาคน สงัคม และ 
คุณภาพชวีติ มอบหมายให ้นายกติตภิูม ิ สถติกมัปนาท กรรมการ  และนายแดง  กลิน่ศรสีุข กรรมการ      
เป็นผูด้ าเนินการ 

3) การตดิตามและประเมนิผลโครงการในยุทธศาสตรท์ี ่ 3  การพฒันาเศรษฐกจิ  
มอบหมายให้ นายแน่น  น้อยเพชร  กรรมการ  และนางบุญเพียร  หอมสูงเนิน  กรรมการ เป็น
ผูด้ าเนินการ 

4) การตดิตามและประเมนิผลโครงการในยุทธศาสตรท์ี ่ 4 การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู 
ศาสนา วฒันธรรมประเพณี และภูมปิญัญาท้องถิน่ มอบหมายให้ นายสุวตัร  แพรชยั  กรรมการ  และ 
นางยุพา  ซื่อสตัย ์กรรมการ เป็นผูด้ าเนินการ 

5) การตดิตามและประเมนิผลโครงการในยุทธศาสตรท์ี ่ 5  การอนุรกัษ์ 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศน์  มอบหมายให ้นายอุดร   
ชอ้ยขนุทด  กรรมการ  และนายชยัวฒัน์  สงสนัเทยีะ กรรมการ เป็นผูด้ าเนินการ 

6) การตดิตามและประเมนิผลโครงการในยุทธศาสตรท์ี ่ 6  การบรหิารจดัการบา้นเมอืง 
ทีด่ ี มอบหมายให ้นายวฒันา  ประเสรฐิสงัข ์ กรรมการและเลขานุการ  เป็นผูด้ าเนินการ 
 
 
 



 
3. โครงการตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการเลือกตรวจติดตาม

ยุทธศาสตร ์ ดงัน้ี 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1   การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ 
 

ส่วนน้ีจะอยู่ใน  เอกเซล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี  3  สรปุผลโครงการ/กิจกรรม 

 

 แบบท่ี 1 การก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมนิตนเองในการจดัท ายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง้  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 แลว้ 
 

ช่ือ  องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋ 
 

ประเดน็การประเมนิ 
มกีาร 

ด าเนินงาน 
ไม่มกีาร 
ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน √  
1. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ √  
2. มกีารจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ √  
3. มกีารจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ √  
4. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ √  
5. มกีารจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ √  
6. มคีณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผน  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา √  

ส่วนท่ี  2  การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน   
7. มกีารรวบรวมขอ้มลูและปญัหาส าคญัของทอ้งถิน่มาจดัท าฐานขอ้มลู √  
8. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน √  
9. มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิน่  (swot) เพื่อประเมนิสถานภาพการพฒันาทอ้งถิน่ √  
10. มกีารก าหนดวสิยัทศัน์ และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถิน่ √  
11. มกีารก าหนดวสิยัทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั √  
12. มกีารก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื √  
13. มกีารก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิน่ √  
14. มกีารก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา √  
15. มกีารก าหนดยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์องจงัหวดั √  
16. มกีารอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา √  
17. มกีารจดัท าบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์ √  
18. มกีารก าหนดรปูแบบการตดิตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินรายไตรมาส  
 

ค าช้ีแจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบตดิตามตนเอง โดยมวีตัถุประสงค์  เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาทอ้งถิน่ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ภายใตแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  เริม่
ตัง้แต่สิน้สุดการด าเนินงานในเดอืนตุลาคม 2560 – มนีาคม 2561 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือ  องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋ 
. 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 
 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  พ.ศ. 2561-2564 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1 พ.ศ.2561 ปีท่ี 2 พ.ศ.2562 ปีท่ี 3 พ.ศ.2563 ปีท่ี 4 พ.ศ.2564 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

3. ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

481 71,868,000 477 70,798,000 207 39,700,000 208 39,320,000 1,373 221,686,000 

4. ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาคน สงัคม 
และคณุภาพชวีติ 

79 39,379,000 113 51,390,300 80 44,595,300 81 46,855,300 355 182,219,900 

5. ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 

16 1,264,200 64 2,660,800 64 2,820,800 64 2,820,800 208 9,266,600 

6. ยุทธศาสตรก์าร
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟู 
ศาสนา ประเพณี 
วฒันธรรมและ
ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ 

10 590,000 10 230,000 12 940,000 12 940,000 44 2,700,000 

7. ยุทธศาสตร์
ทรพัยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

17 3,340,000 18 4,310,000 15 3,341,000 15 3,341,000 65 14,332,000 

8. ยุทธศาสตรก์าร
บรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

11 1,910,000 21 12,640,000 8 1,670,000 8 1,670,000 48 17,890,000 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ทีเ่สรจ็ 

 

จ านวนโครงการ 
ทีอ่ยู่ในระหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทีย่งัไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทีม่ี
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการ
ที ่

มกีารเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการ
ทัง้หมด 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
22 33.33    46 - - - - - - -     66 - 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน 
สงัคม และคณุภาพชวีติ 

23 51.1
1 

22 - - - - - - - 45 - 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิ 

1    20.00 4 - - - - - - - 5 - 

4. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟู ศาสนา 
ประเพณี วฒันธรรมและ
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

1 33.33 2 - - - - - - - 3 - 

5. ยุทธศาสตร์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

2 50.00 2 - - - - - - - 4 - 

6. ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

3 60.00 2 - - - - - - - 5 - 

รวม 50 - 78 - - - - - - - 128 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2561 (รอบ เมษายน 2561) 

 

ยุทธศาสตร ์

 
งบปกต ิ

 
เงนิสะสม 

 
งบหน่วยงานอื่น 

 
รวม 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
2,052,932.75 - 3,268,400.00 - - - 5,321,332.75 - 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน 
สงัคม และคณุภาพชวีติ 

14,667,520.36 - - - - - 14,667,520.36 - 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิ 

70,000 - - - - - 70,000 - 

4. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟู ศาสนา 
ประเพณี วฒันธรรมและ
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

80,000 - - - - - 80,000 - 

5. ยุทธศาสตร์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

572,850 - - - - - 572,850 - 

6. ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการบา้นเมอืงทีด่ ี

310,795.69 - - - - - 310,795.69 - 

รวม 17,684,098.80 - - - - - 20,952498.80 - 

 
 
ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รบัเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการทีไ่ดร้บัเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิประจ าปี  2561 (โครงการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิภายใน
ต าบลหว้ยยายจิว๋) 
 

โครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

ด าเนินการเสรจ็แลว้ อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยงัไม่ไดด้ าเนินการ งบประมาณทีไ่ดร้บั งบประมาณทีเ่บกิจ่ายไป 
 - - - - - 

 - - - - - 
รวม - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  4  ปัญหาและอปุสรรคใ์นการปฏิบติังาน 
จ านวนงบประมาณไม่เพยีงพอในการด าเนินงาน 

 
แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

ค าช้ีแจง  :  แบบที ่3 เป็นแบบประเมนิตนเอง โดยมวีตัถุประสงค ์ เพื่อใชป้ระเมนิผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมกี าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือ  องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋ 
. 

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี 2561 
 ยุทธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตัิ 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
  

ยุทธศาสตร ์

 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 481 18 
2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน สงัคม และคุณภาพชวีติ 79 23 
3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 16 1 
4. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู ศาสนา ประเพณี  

วฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
10 1 

5. ยุทธศาสตรท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 17 2 
6. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี 11 3 

รวม 614 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 

ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภาพรวม 
 

 

ประเดน็ 
 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กจิกรรม  √  
2) มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม  √  
3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชน  √  
4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ  √  
5) มคีวามโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  √  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  √  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิน่  √  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม  √  

 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ประเดน็ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 5 
2) มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 5 
3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 6 
4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 6 
5) มคีวามโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 6 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 7 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7 

ภาพรวม 5.87 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน สงัคม และคุณภาพชวีติ 
1)  ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

ประเดน็ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 6 
2) มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 6 
3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 5 
4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 6 
5) มคีวามโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 6 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 7 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 6 

ภาพรวม 6.13 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
1) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

ประเดน็ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 6 
2) มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 5 
3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 5 
4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 6 
5) มคีวามโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 5 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 6 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 6 

ภาพรวม 5.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
1)  ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

ประเดน็ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7 
2) มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 7 
3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 7 
4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 6 
5) มคีวามโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 7 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 8 

ภาพรวม 7.13 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5  ยุทธศาสตรอ์นุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
1) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 

 

ประเดน็ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

1) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 6 
2) มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 7 
3) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 6 
4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 5 
5) มคีวามโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 6 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 6 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 6 
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 7 

ภาพรวม 6.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรท์ี ่ 6  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมอืงที่ด ี

2) ความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้ง 
 

ประเดน็ 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

9) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 6 
10) มกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กจิกรรม 7 
11) มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 6 
12) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมใหป้ระชาชนทราบ 5 
13) มคีวามโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 5 
14) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 6 
15) ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาของประชาชนในทอ้งถิน่ 6 
16) ประโยชน์ทีป่ระชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 5 

ภาพรวม 5.75 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนท่ี  1  

บทท่ี 1 บทน า 
 
  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 29 ก าหนดว่า  คณะกรรมการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่  มหีน้าทีด่งันี้  

1) ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
2) ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บรหิารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชน ในทอ้งถิน่
ทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสบิห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะกรรมการ เพือ่ช่วยปฏบิตังิานตามที่เหน็ควรนายกองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหว้ยยายจิว๋  จงึไดม้คี าสัง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยยายจิว๋ที ่10/2560 
ลงวนัที ่ 4 มกราคม 2560  แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่
ขึน้ ประกอบดว้ย 

1. นายธนนันต ์ พรสถติ สมาชกิสภา อบต.หว้ยยายจิว๋ ประธานกรรมการ 
2. นายแน่น  น้อยเพชร  สมาชกิสภา อบต.หว้ยยายจิว๋ กรรมการ 
3. นายอุดร  ชอ้ยขนุทด สมาชกิสภา อบต.หว้ยยายจิว๋ กรรมการ 
4. นายชยัวฒัน์  สงสนัเทยีะ ผูแ้ทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
5. นายกติตภิูม ิ สถติกมัปนาท ผูแ้ทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
6. นายสุวตัร  แพรชยั  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล 

บา้นหว้ยยายจิว๋   กรรมการ 
7. นางยุพา  ซื่อสตัย์  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล 

บา้นโคกรงั   กรรมการ 
8. นายฐนกร  งานประเสรฐิ ผูอ้ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
9. นายแดง  กลิน่ศรสีุข ผูท้รงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
10.นางบุญเพยีร  หอมสงูเนิน ผูท้รงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
11.นายวฒันา  ประเสรฐิสงัข ์ หวัหน้าส านกัปลดั  กรรมการ/เลขานุการ 

โดยคณะกรรมการฯ  ไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินงานไว ้2 สว่น คอื คณะกรรมการ 
ด าเนินงานเองและใหบุ้คคลภายนอกทีเ่ชื่อถอืไดด้ าเนินการ ซึง่รายละเอยีดจะปรากฏอยู่ในสว่นต่อไป 

 
 
 



 
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาอบต.ห้วยยายจ๋ิว 

ครัง้ท่ี   1  /2559 
วนัท่ี     23      มกราคม   2560 

เวลา  10.30  น. 
ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยายจ๋ิว 

.................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 1         เร่ือง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายศกัดิช์าย พวงสุวรรณ วนันี้มาประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเพือ่คดัเลอืก 
ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการตดิตามฯดงักล่าว และผมขอท า 
หน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมแห่งนี้ 

ทีป่ระชุม   -รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 
นายศกัดิช์าย พวงสุวรรณ ขอมตริบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
ทีป่ระชุม   - รบัรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  การพิจารณา 

1.  การคดัเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 แผนพฒันาของอบต.บ้านเพิง 

นายศกัดิช์าย พวงสุวรรณ ต่อไปผมจะท าหน้าทีใ่นการคดัเลอืกประธานก่อน  ใหท้ีป่ระชุมเสนอ 
ชื่อผูท้ีค่ดิว่าจะท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
แผนพฒันา และขอผูร้บัรองจ านวน  2  ท่านดว้ย  ขอเชญิครบั 

นายบุญยิง่ ปานสม  ผมนายบุญยิง่ ปานสม ขอเสนอ  นายศกัดิช์าย พวงสุวรรณ 
นายนิล  แคลว้คลาด  ผมขอรบัรองครบั 
นายวเิชยีร จนีด า  ผมขอรบัรองครบั 
นายศกัดิช์าย พวงสุวรรณ ใครจะเสนอคนอื่นอกีหรอืไม่ 
ทีป่ระชุม   - ไม่ม ี
ประธาน   - เมื่อไม่มใีครเสนอใครแลว้  ผมกข็อสรุปผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น 

ประธานคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของอบต.บา้นเพงิ 
คอืนายศกัดิช์าย พวงสุวรรณ 
 
 
 
 



-2- 
ทีป่ระชุม                              -  รบัทราบ 
ประธาน                              ต่อไปจะด าเนินการคดัเลอืกเลขานุการคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมนิผล 
                                            แผนพฒันา  เสนอชื่อไดเ้ลยครบั 
นายสเุชษฐ ์ภูมเิดช               ผมนายสุเชษฐ ์ภูมเิดช  ขอเสนอชื่อ   นายนิกรณ์ นาคเป้า    
นายวรเชษฐ ์มปูระสทิธิ ์      ผมนายวรเชษฐ ์ มปูระสทิธิ ์ ขอรบัรองครบั 
นายศกัดิช์าย พวงสุวรรณ    ผมนายศกัดิช์าย  พวงสุวรรณ   ขอรบัรองครบั 
ประธาน                              ใครจะเสนอชื่อผูใ้ดอกีครบั 
ทีป่ระชุม                              ไม่ม ี
ประธาน                             เมื่อไม่มใีครเสนอชื่อแลว้  ผมขอสรุปการคดัเลอืกเลขานุการ
คณะกรรมการ 
                                           ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาคอื   นายนิกรณ์ นาคเป้า   
ทีป่ระชุม                             รบัทราบ 
ประธาน                              ผมขอสรุปว่า 
                                           ประธานคณะกรรมการตดิตามฯ   คอื    นายศกัดิช์าย พวง
สุวรรณ 
                                           เลขานุการคณะกรรมการตดิตามฯ  คอื  นายนิกรณ์ นาคเป้า                             
ทีป่ระชุม                            รบัทราบ 
                                           3.2  เร่ือง การพิจารณาการก าหนด แนวทางวิธีการในการติดตาม
และ 
                                            ประเมินผลแผนพฒันาของอบต.บ้านเพิง  ประจ าปี 2557 
ประธาน              การก าหนด แนวทางวธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของ
อบต. 
                                           บา้นเพงิ ประจ าปี  2557 กข็อให ้เลขานุการมาชี้แจงอ านาจหน้าที่
ของ 
                                           กรรมการและวธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของอบต.
บา้นเพงิดว้ย  
                                           ขอเชญิครบั 
เลขานุการ                          สวสัดทีุกท่านคะ  กข็อชีแ้จงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตดิตาม
และ 
                                          ประเมนิผลแผนพฒันา มดีงันี้ 
        1.ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
          2.ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
          3.รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล 
                                           แผนพฒันา     ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอ
ต่อสภา  



                                          ทอ้งถิน่     คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประกาศผลการ
ตดิตามและ 
                                            -3- 
 
                                             ประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั  
อย่างน้อยปี 
                                             ละครัง้ภายใน  เดอืนธนัวาคมของทุกปี  ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศโดย
เปิดเผยไม่ 
                                             น้อยกว่าสามสบิวนั               
                                             4.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างาน เพื่อช่วยปฏบิตัิ
ตามทีเ่หน็สมควร 
             เมื่อทุกท่านไดท้ราบถงึอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตดิตามฯแลว้ 
                                              วนัน้ีเป็นการจดัท าแบบฟอรม์สรุปผลการด าเนินงานใน
แผนพฒันาสามปี   
                                            (พ.ศ.2557-2559)  เมื่อไดข้อ้สรุปเกีย่วกบัการตดิตามและ
ประเมนิผลในการ 
                                            ประชุมครัง้นี้ กจ็ะไดท้ าแบบรายงานเสนอผูบ้รหิารของอบต.บา้น
เพงิต่อไป  
                                            ในเอกสารไดแ้จกใหทุ้กท่านไปแลว้  เป็นการรวบรวมโครงการ
ตามแผนการ 
                                            ด าเนินงาน พ.ศ.  2557  ว่ามจี านวนกีโ่ครงการ  และเบกิจ่ายเป็น
จ านวนเงนิ 
                                            เท่าไร  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา (พ.ศ.2557-2559)  
สรุปตาม 
                                            ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของอบต.บา้นเพงิ   ดงันี้ 
           1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานไดด้ าเนินการทัง้สิน้ 
                                               1  โครงการ 
                                            2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ไดด้ าเนินการทัง้สิน้  2  
โครงการ 
                                            3. ยุทธศาสตร ์การพฒันาคนและสงัคม     ไดด้ าเนินการทัง้สิน้  
26   โครงการ 
                                           4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
                                              ไดด้ าเนินการทัง้สิน้ 1      โครงการ 
                                           5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นประเพณี วฒันธรรม ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ 
                                             ไดด้ าเนินการ      7       โครงการ 
                                           6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารและการจดัการ 



                                              ไดด้ าเนินการ  6  โครงการ 
                                          และทัง้หมดคอืขอ้มลูทีส่รุป ณ เดอืน กรกฎาคม ซึง่รายงานการ
ตดิตามและ 
                                           ประเมนิผลแผนพฒันา  รายงานผลอย่างน้อยปีละ1 ครัง้ 
ทีป่ระชุม                            - รบัทราบ 
ประธาน                             เมื่อสรุปผลการด าเนินการแลว้  ขัน้ตอนต่อไปกข็อใหเ้ลขานุการ 
                                            มาชีแ้จงครบั 
เลขานุการ                          เมื่อเราไดส้รุปแลว้ว่าโครงการในแผนพฒันาสามปี ปี 2557  ในแต่ละ 
                                         ยุทธศาสตรม์จี านวนกี่โครงการ  และโครงการทีด่ าเนินการในแต่ละ
ยุทธศาสตร ์
                                         มจี านวนกีโ่ครงการ  น ามาเปรยีบเทยีบเป็นรอ้ยละของจ านวน
โครงการทีอ่ยู่ใน 
 

-4- 
                                           แผนพฒันาสามปีว่ามจี านวนเท่าใด และตอ้งดงูบประมาณทีจ่่าย
จรงิเท่าใด 
                                          และงบประมาณทีอ่ยู่ในแผนเท่าไร    และการเบกิจ่ายเงนิตาม
ยุทธศาสตรแ์ต่ละ 
                                         ดา้นเป็นเท่าไร  และท าบญัชโีครงการพฒันาว่าแต่ละยุทธศาสตรม์ี
โครงการ        
                                          /กจิกรรมทีด่ าเนินการจ านวนกีโ่ครงการ  คดิเป็นรอ้ยละเท่าใดของ
โครงการ  
                                         ทัง้หมด  และงบประมาณทีจ่่ายจรงิเป็นเท่าใด   และดฉินัไดท้ า
รายงานของปีนี้ 
                                        ต่อไป 
ประธาน                            ไม่ทราบว่าใครมอีะไรเพิม่เตมิบา้ง 
ทีป่ระชุม                           -ไม่ม-ี 
ประธาน                            - หลงัจากนัน้กใ็ห ้เลขานุการ  รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ แล้วจดัท า
รายงาน 
                                          เพือ่เสนอผูบ้รหิารต่อไป   และทุกท่านตอ้งลงพืน้ที ่เพือ่ส ารวจ
ความพงึพอใจ 
                                          ของประชาชนตามแบบสอบถามทีไ่ดแ้จกใหทุ้กท่านไปแลว้ดว้ย 
ทีป่ระชุม                          -รบัทราบ 

ประธาน                           -มที่านใดจะเสนออะไรเพิม่เตมิอกีหรอืไม่  ถา้ไม่มกีข็อมตทิีป่ระชุมดว้ย
ว่า  
                                          จะเหน็ดว้ยหรอืไม่  กบัการก าหนดแนวทาง วธิกีารตดิตามและ
ประเมนิผล 



 

                                         แผนพฒันาของอบต.บา้นเพงิ  ตามทีจ่นท.วเิคราะหไ์ดช้ีแ้จงมา  
ทีป่ระชุม                           มมีตเิป็นเอกฉนัท์ เหน็ดว้ยกบัวธิกีารตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา 
                                         ของอบต.บา้นเพงิ  ตามทีเ่ลขานุการไดช้ีแ้จงมา 
ประธาน                          เมื่อทุกท่านมมีตเิหน็ดว้ย  กจ็ะใหเ้ลขานุการไดร้วบรวมขอ้มลูและจดัท า 
                                        รายงานเพือ่เสนอผูบ้รหิาร สภาทอ้งถิน่และคณะกรรมการพฒันา 
อบต.บา้นเพงิ  
                                          ตอ่ไป                           
ทีป่ระชุม                           -รบัทราบ                
ระเบียบวาระท่ี 4                เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธาน                            -ไม่ทราบว่าใครมอีะไรเพิม่เตมิในเรื่องอื่น ๆ  บา้งหรอืไม ่
ทีป่ระชุม                          - ไม่ม ี
ประธาน                            เมื่อไม่ม ี กจ็ะขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา                 15.00  น. 
 
ลงชื่อ                                    ผูจ้ดรายงานการประชุม     ลงชื่อ                              ผูต้รวจ
รายงานการระชุม 
           (                                   )                                            (                                   
) 
       เลขานุการคณะกรรมการตดิตาม                                  ประธานคณะกรรมการตดิตาม  
        และประเมนิผลแผนพฒันา                                         และประเมนิผลแผนพฒันา 
 
                                   
                                   
 

                                                           
  

 
                                                                     
ที ่ ชย  757๐๑/                                                    ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยยายจิว๋ 

          อ าเภอเทพสถติ  จงัหวดัชยัภูม ิ36230    

                              ธนัวาคม  2559 
 

เรื่อง  การประชาสมัพนัธร์ายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
       หว้ยยายจิว๋  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕9 
 

เรยีน   ก านัน/ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที ่1-22 
 



 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   ส าเนาประกาศรายงานการตดิตามฯ        จ านวน    ๑       ชุด 
                            
                      ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ้ ๒๙ (๓) องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยายจิว๋  จงึได้ด าเนินการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋  ประจ าปี ๒๕๕9   นัน้ 
 

                      บดันี้  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋ ไดด้ าเนินการจดัท าแบบรายงานฯดงักล่าว
ขา้งตน้เสรจ็เรยีบรอ้ย ดงันัน้ จงึใคร่ขอความร่วมมอืประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนั 
 

                     จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและด าเนินการประชาสมัพนัธต์่อไป 
                         

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

 
                 (นายประเสรฐิ  แต่งทรพัย)์ 

                นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋ 

                

              
ส านกังานปลดัฯ 
โทร/โทรสาร  0-4486-4930 
 

“ยึดมัน่ธรรมาภิบาลบริหารเพือ่ประชาชน” 
 

 

  
 

                                                                     
ที ่   พเิศษ/  -                                                         ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาย
จิว๋ 

          อ าเภอเทพสถติ  จงัหวดัชยัภูม ิ36230    

                              พฤศจกิายน  2559 
 

เรื่อง   ขอเชญิเขา้ร่วมประชุม 
 

เรยีน   คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุกท่าน 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   ระเบยีบวาระการประชุม                                         จ านวน ๑  
ฉบบั 
                            



                      ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยยายจิว๋  ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้ท่านเป็นคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยยายจิว๋  โดยมหีน้าที่ก าหนดแนวทาง 
วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัอย่างน้อยปีละครัง้ ภายในเดอืนธนัวาคม
ของทุกปี  ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  นัน้ 
 

                      เพื่อให้ปฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพงิ จงึขอ
เชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวนัที่  14   พฤศจิกายน  ๒๕๕9    เวลา   ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุม
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋    
 

                     จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและเขา้ร่วมประชุมในวนั เวลา ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั 
                         

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

 
                 (  นายคาว ี เจรญิใจ  ) 

                   ประธานกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

 

 

 
 

                
ระเบียบวาระประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยายจ๋ิว 

ครัง้ท่ี   1/2559 
วนัท่ี   14     เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ณ หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยายจ๋ิว 
.............................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
          1.1.......................................................................... 
    1.2......................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 



                                                ............................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องเพือ่พจิารณา 
    3.1 เรื่อง การก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผล 
                                           แผนพฒันา องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยายจิว๋ 
           ประจ าปี 2559 
     
ระเบียบวาระท่ี 4                      เรื่อง อื่น ๆ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาอบต.ห้วยยายจ๋ิว 

ครัง้ท่ี   1 /2559 
วนัท่ี     14     พฤศจิกายน  2559 

เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยยายจ๋ิว 

.................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน                        วนัน้ีคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาจะมาสรุปการ 
    ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาอบต.หว้ยยายจิว๋ ประจ าปี 2559 และ 

จะเสนอรายงานการตดิตามในระเบยีบวาระที ่3  ต่อไปครบั 
ท่ีประชุม                         -รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 
ประธาน                          ขอมตริบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
ท่ีประชุม                         - รบัรอง 



 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรื่อง  การพิจารณา 
                                    1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา อบต.ห้วยยายจ๋ิว 
                                     ประจ าปี 2559 
ประธาน                         - คณะกรรมการตดิตามฯ ไดต้ดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  

ตัง้แต่วนัที ่ 1   ตุลาคม   2558   ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน  2559  
รายละเอยีดต่าง ๆ จะใหเ้ลขานุการชีแ้จงครบั 

เลขานุการ                      ผลจากการทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
ประจ าปี 2559  ของอบต.หว้ยยายจิว๋ไดต้ดิตาม  มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ไดด้ าเนินการทัง้สิน้จ านวน  60 โครงการ 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน สงัคม และคุณภาพชวีติ 
    ไดด้ าเนินการทัง้สิน้จ านวน  30    โครงการ 
3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 

ไดด้ าเนินการทัง้สิน้จ านวน  4 โครงการ 
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4. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม และภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 

                                            ไดด้ าเนินการทัง้สิน้จ านวน  3    โครงการ 
5. ยุทธศาสตรอ์นุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม และพฒันา

แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ 
                                            ไดด้ าเนินการทัง้สิน้จ านวน   1   โครงการ 

6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารการจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
                                           ไดด้ าเนินการทัง้สิน้  จ านวน  14 โครงการ 
                                      ซึง่รายละเอยีดโครงการต่าง ๆ ไดแ้จกรายละเอยีดใหทุ้กท่านแลว้ 

ประธาน              ในสว่นของรายละเอยีดต่าง ๆ และโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ทุกท่านกด็แูลว้  
ต่อไปกใ็หเ้ลขาฯ สรุปปญัหาและอุปสรรค รวมทัง้ขอ้เสนอแนะในการ                                    
ปฏบิตังิาน   ขอเชญิเลขานุการชีแ้จงครบั 

เลขานุการ            ในสว่นของปญัหา และอุปสรรคขอ้เสนอแนะในการปฏบิตังิาน  มดีงัน้ี 
1. การน าโครงการ/กจิกรรม บรรจุในแผนพฒันาสามปี ควรประชาคมเลอืก 

                         กจิกรรมทีต่รงกบัความตอ้งการของประชาชนโดยแทจ้รงิ และสามารถแกไ้ข 
                               ปญัหาไดต้รงกบัความตอ้งการของพืน้ที ่
                          2.  การเสนอโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ เพือ่บรรจุในแผนพฒันาสามปีควร
ค านึงถงึ 



                               ความจ าเป็นและศกัยภาพและงบประมาณของทอ้งถิน่ว่าสามารถด าเนินการ
ได ้
                               จรงิหรอืไม่ 

3.  ไม่ควรมโีครงการ/กจิกรรมจ านวนมาก เพราะจะท าใหไ้ม่สามารถบรรลุ 
                               เป้าหมายตามแผนทีว่างไว ้
                         4.   จ านวนงบประมาณในการด าเนินการไม่เพยีงพอ  เพราะในการด าเนินการ 
                               ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของอบต.หว้ยยายจิว๋มคี่าใชจ่้ายในการ 

              ด าเนินงาน เช่น   ค่าใชจ่้ายในการส ารวจแบบความพงึพอใจต่อผลการ    
              ด าเนินงานของอบต.หว้ยยายจิว๋  ค่าใชจ่้ายในการจดัท าเอกสารต่าง ๆ 

                             5.  เนื่องจากบางช่วง  การส ารวจความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
                                  อบต.หว้ยยายจิว๋  บางครัง้ประชาชนไม่เขา้ใจแบบสอบถาม เกดิความ                 
       เบื่อหน่าย และไม่มเีวลาเนื่องจากท างาน ท าใหข้อ้มลูเกดิความ                               

   คลาดเลื่อน  
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ประธาน                      - ไม่ทราบว่าใครจะมอีะไรเพิม่เตมิบา้งไหมครบั 

ท่ีประชุม                            - ไม่ม ี

ประธาน                            - เมื่อไม่มอีะไร กระผมกข็อมตทิีป่ระชุมว่า เหน็ชอบกบัรายงานตดิตาม
ที ่
                                            เสนอมาหรอืไม่ 

ท่ีประชุม                           - มมีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ชอบกบัรายงานฯ 

ประธาน                             - เมื่อทุกท่านเหน็ชอบแลว้  กจ็ะน าเสนอผูบ้รหิาร แจง้ใหส้ภาและ 
   คณะกรรมการพฒันาทราบ และประกาศผลการตดิตามใหป้ระชาชน   
   ทราบ 

ท่ีประชุม                             - รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4                  เร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธาน                             - ไม่ทราบว่ามใีครเสนอเรื่องอื่น ๆ  เพิม่เตมิบา้งหรอืไม่  เมื่อไม่มกีข็อ 
                                            ปิดการประชุม 
 
                                     ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 



 

         ลงชื่อ                         ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม 
(นายเกดิ  เฉื่อยกลาง) 

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
 
 

ลงชื่อ                          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
(นายคาว ี เจรญิใจ) 

ประธานคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                                     
ที ่ นศ  ๘๖๑๐๑/                                                                                            องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลบา้นเพงิ 
                             อ าเภอปากพนงั   นศ  
๘๐๑๔๐ 
 

                                   ธนัวาคม     ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง      ขอเชญิประชุม 
 

เรยีน      คณะกรรมการแผนพฒันาอบต.บา้นเพงิทุกท่าน 
 

อา้งถงึ     ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
              พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ้ ๒๖(๒) และขอ้ ๒๙(๓) 
                            
                      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิงได้ด าเนินการจดัท าร่างแผนการด าเนินการ 
ประจ าปี ๒๕๕๘   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่น



ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ้ ๒๖(๒) และรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาประจ าปี ๒๕๕๗  
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขอ้ ๒๙(๓) 
 

                      ดงันัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบดงักล่าว จงึขอเชญิท่านเขา้ร่วมประชุมเพือ่พจิารณา
ร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘  และรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๗  ในวนัที ่  ๑๘  ธนัวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐   น.  ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลบา้นเพงิ 
 

                     จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบและเขา้ร่วมประชุม 
                         

                ขอแสดงความนบัถอื 
 

 
                 (   นายสุรยินั   ชเูมอืง  ) 

                ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปฏบิตัหิน้าที่ 
                นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเพงิ 

                

 

 

 

                
ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
โทร/โทรสาร  ๐-๗๕๕๑-๘๓๒๒ 

 
 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพฒันา อบต.บ้านเพิง 

เร่ือง  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพฒันา 
ครัง้ท่ี   2 /2557 

วนัท่ี     18     ธนัวาคม  2557 
เวลา  10.00  น. 

ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพิง 
.................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 



ประธาน                             วนัน้ี ไดน้ดัประชุมคณะกรรมการพฒันา อบต.บา้นเพงิ ตามที่
ผูบ้รหิารได ้
                                          รายงานและเสนอความเหน็ทีไ่ดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาไว ้
                                          ในระเบยีบวาระต่อไป    
 ทีป่ระชุม                           -รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2           เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 
ประธาน                             ขอมตริบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
ทีป่ระชุม                            - รบัรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3           เร่ือง  การพิจารณา 
                                            1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา อบต.บ้านเพิง 
                                              ประจ าปี 2557 
ประธาน                              รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา อบต.บา้นเพงิ 
ประจ าปี 2557 
                                            ตามทีผู่บ้รหิารไดร้ายงานและเสนอความคดิเหน็ทีไ่ดจ้ากการ
ตดิตามและ 
                                            ประเมนิผลแผนพฒันาต่อคณะกรรมการพฒันานัน้  รายละเอยีด
ต่าง ๆ จะให ้ 
                                            เลขานุการชีแ้จง ขอเชญิครบั 
เลขานุการ                           ตามทีผู่บ้รหิารไดร้ายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการ
ตดิตามและ 
                                           ประเมนิผลแผนพฒันา ประจ าปี 2557  ของอบต.บา้นเพงิ มี
รายละเอยีด ดงันี้ 
                                          1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ไดด้ าเนินการทัง้สิน้ 
                                           จ านวน 1 โครงการ 
                                           2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ  ไดด้ าเนินการทัง้สิน้ 
                                           จ านวน       -    โครงการ 
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                                             3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคม  ไดด้ าเนินการทัง้สิน้ 
                                             จ านวน   18         โครงการ 



                                          4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม  ไดด้ าเนินการทัง้สิน้ 
                                             จ านวน       -     โครงการ 
                                           5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นประเพณี วฒันธรรม  ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ 
                                           ไดด้ าเนินการทัง้สิน้   จ านวน   6    โครงการ 
                                           6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารและการจดัการ   
                                            ไดด้ าเนินการทัง้สิน้   จ านวน   31     โครงการ 
                                            และรายละเอยีดโครงการต่าง ๆ ไดแ้จกรายละเอยีดใหทุ้กท่าน
ทราบแลว้                                           
ประธาน                             ในสว่นของรายละเอยีดต่าง ๆ  และโครงการทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ทุก
ท่าน 
                                           กไ็ดด้แูลว้  และเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบกไ็ดส้รุปปญัหาและอุปสรรค
รวมทัง้ 
                                            เสนอแนะแนวทางปฏบิตั ิ ขอเชญิเจา้หน้าทีช่่วยชีแ้จงดว้ยครบั                                            
เลขานุการ                        ในสว่นของปญัหา และอุปสรรคขอ้เสนอแนะในการปฏบิตังิาน  มดีงันี้ 
                                           1. การเสนอโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ เพือ่บรรจุในแผนพฒันาสาม
ปีควร  
                                           ค านึงถงึความจ าเป็นและศกัยภาพและงบประมาณของทอ้งถิน่ว่า
สามารถ 
                                          ด าเนินการไดจ้รงิหรอืไม่ 
                                          2.ไม่ควรมโีครงการ/กจิกรรมจ านวนมาก เพราะจะท าใหไ้ม่สามารถ
บรรลุ 
                                           เป้าหมายตามแผนทีว่างไว ้
                                           3.ประชาชนยงัใหค้วามร่วมมอืน้อย  เนื่องจากบางช่วง การส ารวจ
ความ 
                                           พงึพอใจต่อผลการด าเนินการของอบต. ตอ้งสอบถามขอ้มลูจาก
ประชาชน 
                                            ในพืน้ที ่ บางครัง้ประชาชนไม่เขา้ใจแบบส ารวจ  เกดิความเบื่อ
หน่าย 
                                           ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืไม่มเีวลา เนื่องจากการท างานท าใหข้อ้มลู
คลาด 
                                           เคลื่อน และไดแ้จกเอกสารใหทุ้กท่านแลว้ 
ประธาน                            - ไมท่ราบว่าใครมอีะไรเพิม่เตมิบา้งครบั 
ทีป่ระชุม                           - ไม่ม ี

     ประธาน                             -เมื่อไม่มอีะไรกระผมกข็อมตทิีป่ระชุมว่า เหน็ชอบกบัรายงาน
ตดิตาม 
                                                 ทีเ่สนอมาหรอืไม่ 



    ทีป่ระชุม                            - มมีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ชอบกบัรายงานฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 4                   เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธาน                                -ไม่ทราบว่ามใีครเสนอเรื่องอื่น ๆ  เพิม่เตมิบา้งหรอืไม่  เมื่อไม่มกีข็อ 
                                              ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 
                               ลงชื่อ                                       ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม 
                                            (นางนลนิ  มสูสีุทธิ)์   
                                 เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 

 
 
 
                     ลงชื่อ                                       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                   (นายสุรยินั  ชเูมอืง)  
              ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปฏบิตัหิน้าที่ 
                     นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
 
 

 

 
 


