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ค าน า 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการตนเองและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไว้ทั้งสิ้น 31 ด้าน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 
มาตรา 67 และมาตร 68 ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ไว้โดยตรงว่าต้องส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการศึกษา รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ ใน
ท้องถิ่นของตนเองอย่างทั่วถึง  โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีเป็นส าคัญ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

  เพ่ือให้นโยบายของผู้บริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้อง กับการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีโดยการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565  เป็นแนวทางในการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยาก
ซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และท าให้เกิดความ
ชัดเจนในการด าเนินงานในปีต่อไป 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล  ได้ด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  และประโยชน์สุขของ
ประชาชนส่วนรวม  จึงขอเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-
25658  มายังสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  เพ่ือทราบและใช้เป็นแนวทางและยึดเป็นหลักไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต  เพ่ือท าให้ท้องถิ่นและประชาชนในต าบลห้วยยายจิ๋ ว  มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปใน
อนาคตอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
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การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29(3)  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว   
จึงจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 
 

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพัฒนา ชาวประชามีสุข องค์กรก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  มีดังนี้ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แหล่งน้ าและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 
2. การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการ มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ดี  รวมทั้งการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง 
4. การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้มีอยู่ต่อไป 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
6. การพัฒนาการบริหารจัดการ  รวมทั้งการบริหารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประชาชน

มีความพึงพอใจ 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  สะพาน  และท่อระบายน้ า 
1.2 ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา บ่อบาดาลและโทรศัพท์ 
1.3 ก่อสร้าง/ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ล าห้วย 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 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.6 การจัดท าโครงการข่ายเหลือ/สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย

เอดส์ในเขต อบต. 
2.7 การเพ่ิมช่องทางและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชน 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.1 การส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพและแก้ไขปัญหาแรงงาน 
3.2 การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนหันมาให้ความส าคัญกับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5.1 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่ยั้งยืน 
5.2 การฟ้ืนฟูและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิวทยา 
5.3 การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
5.4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
6.1 การปรับปรุงรูปแบบการท างาน   
6.2 เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
6.3 การก าหนดเวลาในการบริการประชาชน 
6.4 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น 
6.5    การสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
 

ง. จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว ได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.
2561-2565) เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) รวม  2,093   โครงการ  งบประมาณ  448,094,500.00 บาท 
 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี่ 1 พ.ศ.2561 ปทีี่ 2 พ.ศ.2562 ปทีี่ 3 พ.ศ.2563 ปทีี่ 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
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

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

2. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคน สังคม 
และคุณภาพชวีิต 

79 39,379,000 113 51,390,30
0 

80 44,595,30
0 

81 46,855,300 355 182,219,900 

3. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

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

4. ยุทธศาสตรก์าร
อนรุักษ์และฟื้นฟู 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

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

5. ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

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

6. ยุทธศาสตรก์าร
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

11 1,910,000 21 12,640,00
0 

8 1,670,000 8 1,670,000 48 17,890,000 
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2. การติดตามและประเมนิโครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี   ปีงบประมาณ 2563  มี  394  โครงการ 

- บรรจุในข้อบัญญัติ ปี2563 จ านวน  124 โครงการ 
- โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  23 โครงการ 
- รวมทั้งหมด   จ านวน 147 โครงการ 
- คิดเป็นร้อยละ 37.30 % 

 

3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  3.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  3.2 ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
************ 
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เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว   
ได้ก าหนดเป้าหมาย ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  
ออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ได้ข้อมูลการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยายจิ๋ว  ประจ าปี พ.ศ. 2563  ภายในกรอบงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 

2. ได้ข้อมูลจ านวนโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนประจ าปี 
พ.ศ. 2563 

3. ได้ข้อมูลจ านวนงบประมาณที่ได้จ่ายไปตามแผน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
4. ได้ข้อมูลจ านวนโครงการที่ผู้บริหารน ามาจากข้อเสนอของประชาคม 
5. ได้ข้อมูลจ านวนโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการได้ทุก

ยุทธศาสตร์ และจ านวนโครงการได้ไม่น้อยกว่า 120 โครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
ด้านผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกด้าน 
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลที่ได้รับจากโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปี 

พ.ศ.2563 
 
 

************************ 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ผลจากการด าเนินการติดตามและประเมินผล  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานและพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

1. ประชาชนได้รับทราบงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการและร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. มีการน าผลและข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารไปปรับปรุงและพัฒนา  เพ่ือให้การบริหารงาน 
มีความเหมาะสม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล  มีเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและติดตามความก้าวหน้า
ในการบริหารงาน บริหารแผน บริหารงบประมาณในโอกาสต่อไป 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลมีตัวชี้วัดในการบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

************************ 
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ส่วนที่  2 

วิธีด าเนินการ 
 

1. แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  มีมติ 
ในคราวประชุม เพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

1) ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการทุกยุทธศาสตร์  โดยมีการตรวจสอบ
โครงการแต่ละชุมชน  อย่างน้อยชุมชนละ 1 โครงการ 

2) ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลจากเอกสารและค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบ 
โครงการที่ไม่มีผลผลิตทางกายภาพทุกยุทธศาสตร์ ทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 

3) ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารและบริการ โดยใช้ 
แบบสอบวัด  ซึ่งด าเนินการโดยบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ 

4) ด าเนินการสรุปผลการรายงานตามคู่มือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

2. วิธีติดตามและประเมินผล 
1) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มอบหมายให้  นายธนนันต์   พรสถิต  ประธานกรรมการ และนายฐนกร  งามประเสริฐ กรรมการ 
เป็นผู้ด าเนินการ 

2) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคน สังคม และ
คุณภาพชีวิต มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ  สถิตกัมปนาท กรรมการ  และนายแดง  กลิ่นศรีสุข กรรมการ      
เป็นผู้ด าเนินการ 

3) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
มอบหมายให้ นายแน่น  น้อยเพชร  กรรมการ  และนางบุญเพียร  หอมสูงเนิน  กรรมการ เป็นผู้ด าเนินการ 

4) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบหมายให้ นายสุวัตร  แพรชัย  กรรมการ  และ นางยุพา  
ซื่อสัตย์ กรรมการ เป็นผู้ด าเนินการ 

5) การติ ดตามและประ เมินผล โคร งการ ในยุ ทธศาสตร์ ที่  5  กา รอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  มอบหมายให้ นายอุดร   
ช้อยขุนทด  กรรมการ  และนายชัยวัฒน์  สงสันเทียะ กรรมการ เป็นผู้ด าเนินการ 

6) การติดตามและประเมินผลโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
มอบหมายให้ นายวัฒนา  ประเสริฐสังข์  กรรมการและเลขานุการ  เป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการเลือกตรวจติดตามยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
 
 
งบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒563  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ที ่ โครงการ  รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

1 ซ่อมแซม/ปรับปรุง ผิวจราจรถนนหินคลุก บ้าน
ห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ 1 (สายบ้านห้วยยายจิ๋ว-บ้าน
ประสพโชค) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร และท าการปรับปรุงผิวจราจร
เป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณช่วงที่ก าหนด กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 1,060 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 530 ลูกบาศก์เมตร 

496,000  

2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพ้ืนที่หมู่บ้านห้วยยายจิ๋ว 
หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร 

53,000  

3 ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก เข้า
แปลงการเกษตร บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 2 
(สายตะวันออกเชื่อมถนนสุรนารายณ์) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตรและท าการปรับปรุงผวิจราจร
เป็นหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณชว่งที่ก าหนด กว้างเฉลี่ย 
5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 700 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 350  ลูกบาศก์เมตร 

299,000  

4 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร ในพื้นที่
หมู่บ้านมะกอกงาม    หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร 

51,000  

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะกอก
งาม หมู่ที่ 3 (สายมะกอกงาม-หินเพิงพัฒนา) 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207  เมตร หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
 
 

498,000  

๖ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพ้ืนที่หมู่บ้านวัง
ตาลาดสมบูรณ ์หมู่ที่ 4 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร 

 50,000  

๗ ซ่อมแซม/ปรับปรุงผวิจราจรถนนหินคลุก    ในหมู่บ้าน
บ้านโคกรัง     หมู่ที่ 5 (สายหน้าศาลาเอนกประสงค-์
ทางหลวง 2354) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตรและท าการปรับปรุงผวิ
จราจรเป็นหนิคลุกบดอัดแน่น บริเวณชว่งที่ก าหนด กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวโดยรวม 665 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  332.50 ลูกบาศก์
เมตร 
 

 
299,000  



ที ่ โครงการ  รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
๘ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายการเกษตร บ้านโคก

รัง หมู่ที่ 5   (สายแยก ทช.3084–คุ้มเขาน้อย) 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,950 เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 14,750 ตารางเมตรและท าการปรับปรุงผิว
จราจรเป็นหนิคลุกบดอัดแน่น 

 
499,000  

๙ ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก     
ในหมู่บ้านบ้านวังคมคาย หมู่ที่ 6 (สายบ้านวัง   
คมคาย-บ้านเขาวงศ์พระจันทร์) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตรและท า
การปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น 
บริเวณช่วงที่ก าหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความ
ยาวโดยรวม 1,080 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 540  ลูกบาศก์เมตร 

 
498,000  

๑๐ ซ่อมแซมถนนลูกรัง   สายการเกษตร ในพ้ืนที่
หมู่บ้านวังคมคาย      หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร 

 50,000  

๑๑ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกเชื่อมหมู่บ้าน    
บ้านยางเตี้ย หมู่ที่ 7 (สายบ้านยางเตี้ย-บ้าน
ประดู่งาม) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตรและท า
การปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น 
บริเวณช่วงที่ก าหนด กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความ
ยาวโดยรวม 950 เมตร หนา 0.10 เมตร  

 
448,000  

๑๒ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพ้ืนที่
หมู่บ้านวังบายศรี  หมู่ที่ 9 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร 

 50,000  

13 
 
 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายการเกษตร
บ้านวังบายศรี หมู่ที่ 9 (สายบ้านวังบายศรี-
บ้านวังตาลาดฯ) 

 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  ระยะทางยาวรวม 
670 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ซ่อมปรับเกรดบด
อัดผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 
1,550 เมตร 

 
498,000  

๑๔ ก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกเชื่อม
หมู่บ้าน   บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 
(สายบ้านหนองโบสถ์-บ้านหินเพิงพัฒนา) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตาราง
เมตร 

 299,000  

๑๕ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
การเกษตร บ้านใหม่โนนเมือง      หมู่ที่ 
11 (สายบ้านใหม่โนนเมือง-บ้านเมือง
ทอง) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,600 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตาราง
เมตรและท าการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหิน
คลุกบดอัดแน่น 

 499,000  

๑๖ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรใน
พ้ืนที่หมู่บ้านใหม่โนนเมือง หมู่ที่  11 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตาราง
เมตร 

 51,000  

๑๗ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
การเกษตรบ้านหินราง หมู่ที่ 12 (สาย
บ้านหินราง-บ้านวังสมบูรณ์) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 11,500 ตาราง
เมตร 

 479,000  

๑๘ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรใน
พ้ืนที่หมู่บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตาราง
เมตร 

 50,000  



 
 

 
โครงการ 

รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑๙ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรใน

พ้ืนที่     หมู่บ้านเมืองทอง       หมู่ที่ 
14 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 
เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า10,500 ตาราง
เมตร 

 50,000  

๒๐ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรใน
พ้ืนที่หมู่บ้านเขาวงศ์พระจันทร์        หมู่
ที่ 15 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 
เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตาราง
เมตร 

 51,000  

๒๑ ก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสาย
การเกษตรบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่  16  

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,650 
เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตาราง
เมตร 

 420,000  

๒๒ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกเชื่อม
หมู่บ้านบ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 
(สายบ้านคลองสระแก้ว-บ้านยางเตี้ย) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,950 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,750 ตาราง
เมตรและท าการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหิน
คลุกบดอัดแน่น 

 450,000  

๒๓ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้าน
โนนสง่า หมู่ที่ 19 (จากสามแยก ทล.
2354–บ้านโนนสน) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตาราง
เมตรและท าการปรับปรุงผิวจราจรเป็นหิน
คลุกบดอัดแน่น 

 498,000  

๒๔ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพ้ืนที่ 
หมู่บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 19 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร 

50,000  

๒๕ ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกบ้านคลองสอง 
หมู่ที่ 20 (สายไปคุ้มเข่ือน) 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตรและท า
การปรับปรุงผิวจราจรเป็นหินคลุกบดอัดแน่น 

299,000  

๒๖ ซ่อมแซมถนนลูกรังในพ้ืนที่หมู่บ้านประสพ
โชค  หมู่ที่ 21 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร 

50,000  

๒๗ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตรในพ้ืนที่
หมู่บ้านโนนสน หมู่ที่ 22 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10,750 ตารางเมตร 

51,000  

๒๘ ก่อสร้างลานจอดรถภายในที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล      ห้วยยายจิ๋ว 

ขนาดกว้าง 29.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 928 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร 

499,000  

๒๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 138.70 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
832.20 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร 

499,000  

-3- 



ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓0 โครงการขุดลอก หมู่ที่ 8 บ้าน ขุดดินขยายพ้ืนที่ตลิ่งล าหว้ย พ้ืนที่ปากบ่อประมาณ 

2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร แนวตลิง่ลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด 

216,000 

31 โครงการขุดลอก หมู่ที่ 16 ขุดดินขยายพ้ืนที่ตลิ่งล าหว้ย พ้ืนที่ปากบ่อประมาณ 
2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร แนวตลิง่ลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด 

214,000 

32 โครงการขุดลอก หมู่ที่ 10 ขุดดินขยายพ้ืนที่ตลิ่งล าหว้ย พ้ืนที่ปากบ่อประมาณ 
2,075 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร แนวตลิง่ลาด
เอียง 1:1 หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 6,717 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ก าหนด 

269,000 

 รวม 32 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 8,783,000 
 
 
 
 

4. งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร      

คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น    
ชย.ถ.๑๓๙-07  สายบ้านยางเตี้ย-บ้านประดู่งาม  

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,080 เมตร      
หนา 0.1๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบก าหนด 

4,633,๐00 

๒ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น    
ชย.ถ.๑๓๙-06 สายบ้านหนองจะบก - บ้านหิน
เพิงพัฒนา 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,160 เมตร      
หนา 0.1๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ 
เมตร รายละเอียดตามแบบก าหนด 

4,900,๐00 

๓ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรัง 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จ านวน ๑ ชุด 

๓๐,5๐๐ 

4 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองทอง 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จ านวน ๑ ชุด 

๓๐,5๐๐ 

5 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอกงาม 

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยายจิ๋ว จ านวน ๑ ชุด 

๓๐,5๐๐ 

 รวม ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,624,5๐๐ 
 
 
 

-๔- 



 
บัญชีโครงการงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ ขยายเขตท่อจ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

บ้านหนองจะบก 
ขยายเขตท่อจ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหนองจะบก ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ยาว 1,000 เมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 
นิ้ว ยาว 1,080 เมตร รวมความยาว 2,080 เมตร        

350,000 

๒ ซ่อมแซม/ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
13 บ้านหินเพิงพัฒนา  

เปลี่ยนถังจ่ายน้ าแบบทรง 12 เหลี่ยมที่ช ารุด 
ขนาด  12  ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง ความสูง 
12.60 เมตร และขยายเขตท่อประปา ความยาว
รวม 1,395 เมตร      

500,000 

๓ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าล าห้วยคลองช่องแมว บ้านหินเพิง
พัฒนา หมู่ที่ 13 โดยขุดลอกล าห้วย 

ขุดลอกล าห้วยบริเวณช่วงหน้าฝายหนองกก กว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร  หรือปริมาตรงานดินขุดลอกไม่
น้อยกว่า 13,980 ลูกบาศก์เมตร 

450,100 

๔ ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข.2527 บริเวณล าห้วย
วังแร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 ขนาดสันฝาย
สูง  1.50 เมตร  ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 
เมตร 

ท าการฝายน้ าล้นแบบ มข.2527 บริเวณล าห้วยวัง
แร่ บ้านคลองสระแก้ว หมู่ที่ 17 ขนาดสันฝายสูง  
1.50 เมตร  ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร 
รายละเอียดตามแบบก าหนด      

670,000 

๕ ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข.2527 บริเวณล าห้วย
ตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 ขนาดสันฝาย
สูง  1.50 เมตร  ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 
เมตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข.2527 บริเวณล าห้วย
ตักตาด บ้านประสพโชค หมู่ที่ 21 ขนาดสันฝายสูง  
1.50 เมตร  ยาว 16 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร.
รายละเอียดตามแบบก าหนด      

670,000 

 รวม 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,640,100 
 

 
บัญชีโครงการ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 ซ่อมแซมหูฝาย มข.2527 บริเวณล า

ห้วยตักตาด หมู่ที่ 1  บ้านห้วยยายจิ๋ว 
สูงเฉลี่ย ๒.0๐-๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า ๒,๕๑๕ ลูกบาศก์เมตร  

๒๐๐,๐๐๐ 

2 ขุดลอกล าห้วยสาธารณะคลองขั้นบันได 
หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกงาม 

ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก ๑.๕๐ 
เมตร 

๔๙๙,๐๐๐ 

3 ขุดลอกล าห้วยวังตาลาด หมู่ที่ 4 บ้านวัง
ตาลาดสมบูรณ์ 

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙20 เมตร 
เมตร หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๒๔ 
ลูกบาศก์เมตร  
 
 
 

๔๙๙,๐๐๐ 



ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 ขุดสระน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านโคกรัง ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๙.๕0 เมตร ลึก ๑.๕๐ 

เมตร 
500,000 

5 ขุดลอกสระประปายางเตี้ย หมู่ที่ 7 บ้าน
ยางเตี้ย 

ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๖0 เมตร หนา ๑.๕0 
เมตร 

๔๙๘,๐๐๐ 

6 ขุดลอกล าห้วยสีเสียด  ช่วงหมู่ที่ 7 บ้าน
ยางเตี้ย กับหมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม 

ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว ๘๔๘เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๖๘ ลูกบาศก์เมตร 

500,000 

7 ขุดลอกล าห้วยวังตาลาด(ช่วงหลังอ่างเก็บ
น้ าวังตาลาด) หมู่ที่ 9 บ้านวังบายศรี 

ขนาดกว้าง 1๕ เมตร ยาว ๘20 เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร 

๔๙๘,๐๐๐ 

8 ขุดลอกล าห้วยหินราง  หมู่ที่ 12 บ้านหิน
ราง 

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๙๑0 เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๕๙ ลูกบาศก์เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

9 ขุดลอกล าห้วยน้อย หมู่ที่ 13 บ้านหิน
เพิงพัฒนา 

ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๘,๐๘๕ ลูกบาศก์เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 

10 ขุดลอกล าห้วยยายจิ๋ว  หมู่ที่ 14 
บ้านเมืองทอง 

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๖๕0 เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๘,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 

11 ขุดขยายสระน้ าสาธารณะ(สระประปา)
หมู่ที่ 15 บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ 

ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ลึก ๕.๕๐ เมตร ๙๐,๐๐๐ 

12 ขุดลอกล าห้วยล าห้วยยางสาย(ตอนล่าง
ช่วงบรรจบห้วยวังตาลาด) หมู่ที่ 1๖ บ้าน
วังสมบูรณ์ 

ขนาดกว้าง 1๔ เมตร ยาว ๑,๐00 เมตร หรือ
ปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๐๐ ลูกบาศก์
เมตร 

๔๙๙,๐๐๐ 

13 ขุดลอกล าห้วยวังแร่  หมู่ที่ 17 บ้าน
คลองสระแก้ว–หมู่ที่ 8 บ้านประดู่งาม 

ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๔๖ ลูกบาศก์เมตร 

๔๙๙,๗๐๐ 

14 ขุดลอกล าห้วยยางสาย  หมู่ที่ 18 บ้าน
หนองผักบุ้ง 

ขนาดกว้าง 1๕ เมตร ยาว ๘20 เมตร หรือปริมาตร
งานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร 
 
 
 

๔๙๘,๐๐๐ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 



(บาท) 
15 ขุดลอกล าห้วยวังตะเข้ หมู่ที่ 1๙ บ้าน

โนนสง่า 
ขนาดกว้าง 1๘ เมตร ยาว ๘50 เมตร ลึก ๑ เมตร
หรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๕๗๔ 
ลูกบาศก์เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ 

16 ขุดลอกล าห้วยหางช้าง  หมู่ที่ 20 บ้าน
คลองสอง 

ขนาดกว้าง 1๘ เมตร ยาว ๑,๐00 เมตร ลึก 1 
เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๑๓,๔๘๐ 
ลูกบาศก์เมตร 

๔๙๘,๐๐๐ 

17 ขุดลอกล าห้วยยายจิ๋ว  หมู่ที่ 21 บ้าน
ประสพโชค 

ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว ๘๑0 เมตร ลึก ๐.๗๐ 
เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๐๖๘ 
ลูกบาศก์เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 

18 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังครก(ตอนบน) หมู่ที่ 
22 บ้านโนนสน 

ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒.๓๓ เมตร ลึก ๒.๕๐ 
เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๗๓๘ 
ลูกบาศก์เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 

19 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายวังคม
คายไปบ้านเขาวงศ์พระจันทร์ 

ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด ๔๘๐,๐๐๐ 

20 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายวัง
สมบูรณ์ไปบ้านหินราง 

ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด ๔๘๐,๐๐๐ 

21 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ถนนสาธารณะบริเวณ ทางแยกทาง
โค้งและจุดเสี่ยง ภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว 

ติดตั้งไฟแสงสว่างรวม 1๖ จุด ๔๘๐,๐๐๐ 

22 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่า
เซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน
หนองจะบกไปบ้านหนองโบสถ์ 

ติดตั้งไฟแสงสว่าง 1๖ จุด ๔๘๐,๐๐๐ 

23 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าวังครก(ตอนบน) หมู่ที่ 
22 บ้านโนนสน 

ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒.๓๓ เมตร ลึก ๒.๕๐ 
เมตรหรือปริมาตรงานขุดลอกประมาณ ๘,๗๓๘ 
ลูกบาศก์เมตร 

๔๐๐,๐๐๐ 

 รวม 23 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,997,700 

 
 

 
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 



ส านักงานปลัด 

 โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล การตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล เช่น เทศกาล

สงกรานต์,เทศกาลปีใหม่ และหมายความ
รวมถึงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ฯลฯ เป็นต้น  

185,000   

๒ โครงการปลูกทานตะวัน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกทานตะวัน เช่น     
ค่าจัดเตรียมพ้ืนที่,ค่าเมล็ดพันธุ์,ค่าจ้างคนปลูก,
ค่าจ้างคนดูแลบ ารุงรักษา,ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น  

100,000   

๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาท้องถิ่น       
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์และปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติและได้รับบริการจาก อบต.ห้วยยายจิ๋ว เช่น 
การรับช าระภาษี การได้รับค าปรึกษาจาก อบต.
เป็นต้น 

300,000  

๔ โครงการพระราชด าริหรือพระราชเสาวนีย์หรือ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชด าริหรือพระ
ราช 
เสาวนีย์หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
เตรียมพื้นท่ี,ค่ากล้าไม้,ค่าจ้างคนปลูก,ค่าจ้างคน
ดูแลบ ารุงรักษา,ค่าจัดท าคอกล้อมต้นไม้,ค่าถาก
ถางวัชพืชค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุ
อ่ืนๆ ฯลฯ เป็นต้น   

100,000   

๕ อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอเทพสถิต 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเทพสถิต 

30,000   

6 อุดหนุนสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

50,000   

7 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 30,000 

8 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 32,000 

 โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

-๑1- 



9 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 150,000 

10 จัดซื้อเต็นท ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ 70,000 

11 จัดซื้อเคานเ์ตอร ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ 44,000 

12 จัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักงาน 20,400 

13 จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร 3,900 

14 จัดซื้อถังพลาสติก 2000  ลิตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังพลาสติก 2000  ลิตร 295,000 

 รวม 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,410,3๐๐ 
 
 
 
กองคลัง 

 โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

100,000   

 รวม ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



 โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมา
ณ (บาท) 

๑ โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว 

20,000  

๒ โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนปัญญา(วันเด็ก
แห่งชาติ)  

การจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว  

100,000   

๓ โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 

การจัดโครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้วยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง การจัด
นิทรรศการสร้างสรรค์ส าหรับครู ผู้ปกครองเด็ก 

60,000   

๔ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยยายจิ๋ว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลห้วยยายจิ๋ว จ านวน 5 ศูนย์ จ านวน 215  
คนจ านวน 245 วันๆ ละ 20 บาท  

1,053,50
0  

๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลห้วยยายจิ๋วจ านวน 5 ศูนย์ จ านวน215 
คนๆ ละ 1,700 บาท  

365,500  

๖ ค่าหนังสือเรียน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลห้วยยายจิ๋ว จ านวน 5 ศูนย ์จ านวน 215  
คนๆ ละ 200 บาท 

43,000 

๗ ค่าอุปกรณ์การเรียน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลห้วยยายจิ๋ว จ านวน 5 ศูนย์ จ านวน 
215 คนๆ ละ 200  บาท 

43,000 

๘ ค่าเครื่องแบบนักเรียน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลห้วยยายจิ๋ว จ านวน 5 ศูนย์ จ านวน 
215 คนๆ ละ 300 บาท 

64,500 

๙ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพ่ือเพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลห้วยยายจิ๋ว จ านวน 5 ศูนย์ 
จ านวน 215 คนๆ ละ 430 บาท 

92,450 

๑๐ โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด.  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม).ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลห้วยยายจิ๋วจ านวน 5 ศูนย์ จ านวน 215 
คน จ านวน 260 วัน  

391,300   

๑๑ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) ในเขตต าบลห้วยยายจิ๋ว จ านวน 7 โรงเรียน  
จ านวน 1,281 คน จ านวน 260 วัน   

2,331,420
   

๑๒ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว   
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
ในเขตต าบลห้วยยายจิ๋ว จ านวน 8 โรงเรียน
จ านวน 1,281 คน จ านวน 200 วันๆละ 20บาท  

5,124,000
   

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

 โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

-๑3- 



(บาท) 
๑๓ เงินอุดหนุนเพ่ือจัดงานรัฐพิธีอ าเภอเทพสถิต เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานรัฐพิธีและ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอ าเภอเทพสถิต  
5,000   

๑๔ เงินอุดหนุนประจ าปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด
จังหวัดชัยภูมิ  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานเจ้าพ่อพญาแลและงาน 
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ  

10,000  

๑๕ อุดหนุนโรงเรียนภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนภายในต าบล    
ห้วยยายจิ๋ว ในการแข่งขันกีฬาเครือข่าย
โรงเรียน  

        20,000  

๑๖ โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ 
เทพสถิต  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอเทพสถิต  

300,000   

๑๗ โครงการแข่งขันกีฬาภายในต าบลห้วยยายจิ๋ว 
ตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด”  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลห้วยยายจิ๋วตามโครงการ“กีฬาเยาวชนต้าน 
ยาเสพติด”  

500,000   

๑8 ค่าวัสดุกีฬา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้านใน
ต าบลห้วยยายจิ๋ว  

100,000   

19 โครงการประเพณีลอยกระทง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณี
ลอยกระทง 

80,000   

20 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมห่วงใยผู้สูงอายุ  

350,000   

 รวม ๒0 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,05๓,๖๗๐ 
 

 
กองสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใน

ต าบลห้วยยายจิ๋ว 
7,156,80๐  

๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้พิการใน
ต าบลห้วยยายจิ๋ว 

 6,720,000  

๓ เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ติดเชื้อ H.I.V.  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. 

102,000   

 รวม 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑3,978,800 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 



(บาท) 
๑ โครงการบริหารจัดการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
100,000 

๒ อุดหนุนส าหรับโครงการตามปณิธาน  
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีหรือโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ   

อุดหนุนส าหรับโครงการตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์       ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หรือ
โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ  

440,000   

๓ จัดซื้อถังขยะ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ จ านวน 
222 ถังๆ ละ  
900 บาท 

200,000   

๔ จัดซื้อทรายอะเบท เพ่ือจ่ายเป็นค่าทรายอะเบทก าจัดยุงลาย  
จ านวน 22 ถัง  

100,000  

๕ จัดซื้อวัสดุเคมีฉีดพ่นก าจัดยุงลาย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคมีฉีดพ่นก าจัดยุงลาย  
จ านวน 25 ขวด 

32,500   

๖ จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด  เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า จ านวน 
1,800 ตัวๆ ละ 30 บาท  

54,000  

๗ จัดซื้อยาคุมก าเนิดสัตว์  เพ่ือจ่ายเป็นค่ายาคุมก าเนิด
สัตว์ จ านวน 400 ขวด  

14,000  

๘ จัดซื้อวัสดุเคมีป้องกันโรคไข้หวัดนก เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดนก 
จ านวน 30 ขวด  

20,000   

๙ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 1 เครื่อง 

59,000  

๑๐ โครงการจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย จัดเก็บ ขนขยะมูลฝอย ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน - 
 รวม ๑๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๑๙,๕๐๐ 

 
 

สรุป  - ระดับความส าเร็จในการบรรลุผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาต าบลห้าปี พ.ศ.2561-2565 

 - โครงการที่ด าเนินการ  จ านวน   113   โครงการ 
 - งบประมาณรวมทั้งสิ้น  จ านวน    58,607,570  บาท 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3  สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
 

 แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 แล้ว 
 

ชื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น √  
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
√  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 
√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
สภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 
 
 
 
 
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
 



ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565   
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนมีนาคม 2562 – กันยายน 2563 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 
. 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2565 
 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ. 2561-2565 
 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี่ 1 พ.ศ.2561 ปทีี่ 2 พ.ศ.2562 ปทีี่ 3 พ.ศ.2563 ปทีี่ 4 พ.ศ.2564 ปทีี่ 4 พ.ศ.2565 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 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 301 ๓๘,๑๑๖,๐๐๐ 464 ๙๖,๒๕๒,๐๐๐ 28๗ ๖๐,๙๐๐,๐๐๐ 178 ๓๒,๗๐๐,๐๐๐ 178 ๓๒,๗๐๐,๐๐๐ 1,40๘ ๒๖๐,๖๖๘,๐๐๐ 
2.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาคน สังคม 
และคุณภาพชวีิต 

๘๗ 43,117,000 ๘๗ ๔๓,๑๑๗,๐๐๐ 88 ๔๓,๑๖๗,๐๐๐ 88 ๔๓,๑๖๗,๐๐๐ 88 ๔๓,๑๖๗,๐๐๐ ๔๓๘ ๒๑๕,๗๓๕,๐๐๐ 

3.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

25 ๗๘๐,๐๐๐ 25 ๗๘๐,๐๐๐ 25 ๗๘๐,๐๐๐ 25 ๗๘๐,๐๐๐ 25 ๗๘๐,๐๐๐ ๑๒๕ ๓,๙๐๐,๐๐๐ 

4.ยุทธศาสตรก์าร
อนรุักษ์และฟื้นฟู 
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

๓ ๖๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๓ ๖๕,๐๐๐ ๑๕ ๓๒๕,๐๐๐ 

5.ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม 

๑๑ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๕๕ ๖,๕๕๐,๐๐๐ 

6.ยุทธศาสตรก์าร
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

๔๔๑ ๙๕,๕๐๘,๐๐๐ ๖๐๔ ๑๕๓,๖๔๔,๐๐๐ ๔๒๖ ๑๑๗,๔๔๒,๐๐๐ ๓๑๙ ๙๐,๑๔๒,๐๐๐ ๓๑๙ ๙๐,๑๔๒,๐๐๐ ๒,๑๐๙ ๑๑๐,๔๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2561 (รอบ เมษายน 2561) 

 

ยุทธศาสตร ์

 
งบปกติ 

 
เงินสะสม 

 
งบหน่วยงานอืน่ 

 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน 
2,052,932.75 - 3,268,400.0

0 
- - - 5,321,332.75 - 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคน 
สังคม และคณุภาพชีวิต 

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

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

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

4. ยุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์และ
ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

5. ยุทธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

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

6. ยุทธศาสตรก์ารบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

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

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

 
 
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  2561 (โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดภายในต าบล
ห้วยยายจิ๋ว) 
 
 

โครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

 - - - - - 
 - - - - - 
รวม - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 

 
แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 
. 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 
 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561-2564 
  

ยุทธศาสตร์ 

 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 481 18 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต 79 23 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 1 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศาสนา ประเพณี  

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10 1 

5. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 2 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 11 3 

รวม 614 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 
ประเด็น 

 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  √  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  √  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน  √  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  √  
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  √  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
 √  

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  √  
 
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 5 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน 6 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
7 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
ภาพรวม 5.87 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 6 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชน 5 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6 

ภาพรวม 6.13 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 5 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชน 5 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 5 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 6 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6 

ภาพรวม 5.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชน 7 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 6 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.13 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชน 6 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 6 
8) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 

ภาพรวม 6.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 



ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
9) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6 
10) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 7 
11) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชน 6 
12) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 5 
13) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5 
14) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6 
15) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น 6 
16) ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5 

ภาพรวม 5.75 
 

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

 
ส่วนที่  1  

บทที่ 1 บทน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 29 ก าหนดว่า  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ดังนี้  

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา



ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควรนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  จึงได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋วที่ 10/2560 ลง
วันที่  4 มกราคม 2560  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
ประกอบด้วย 

1. นายธนนันต์  พรสถิต สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิ๋ว ประธานกรรมการ 
2. นายแน่น  น้อยเพชร  สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิ๋ว กรรมการ 
3. นายอุดร  ช้อยขุนทด สมาชิกสภา อบต.ห้วยยายจิ๋ว กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน์  สงสันเทียะ ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
5. นายกิตติภูมิ  สถิตกัมปนาท ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
6. นายสุวัตร  แพรชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ้านห้วยยายจิ๋ว   กรรมการ 
7. นางยุพา  ซื่อสัตย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

บ้านโคกรัง   กรรมการ 
8. นายฐนกร  งานประเสริฐ ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
9. นายแดง  กลิ่นศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10.นางบุญเพียร  หอมสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11.นายวัฒนา  ประเสริฐสังข ์ หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 

โดยคณะกรรมการฯ  ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานไว้ 2 ส่วน คือ คณะกรรมการ 
ด าเนินงานเองและให้บุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ด าเนินการ ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในส่วนต่อไป 

 
 
 
 
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิ๋ว 

ครั้งที่   1  /2559 
วันที่     23      มกราคม   2560 

เวลา  10.30  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

.................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ วันนี้มาประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือคัดเลือก 
ประธานและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯดังกล่าว และผมขอท า 
หน้าที่ประธานในที่ประชุมแห่งนี้ 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 



นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม   - รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  การพิจารณา 

1.  การคัดเลือกประธานและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 แผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง 

นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ ต่อไปผมจะท าหน้าที่ในการคัดเลือกประธานก่อน  ให้ที่ประชุมเสนอ 
ชื่อผู้ที่คิดว่าจะท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา และขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านด้วย  ขอเชิญครับ 

นายบุญยิ่ง ปานสม  ผมนายบุญยิ่ง ปานสม ขอเสนอ  นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ 
นายนิล  แคล้วคลาด  ผมขอรับรองครับ 
นายวิเชียร จีนด า  ผมขอรับรองครับ 
นายศกัดิ์ชาย พวงสุวรรณ ใครจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธาน   - เมื่อไม่มีใครเสนอใครแล้ว  ผมก็ขอสรุปผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง 
คือนายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ 
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ที่ประชุม                              -  รับทราบ 
ประธาน                              ต่อไปจะด าเนินการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 
                                            แผนพัฒนา  เสนอชื่อได้เลยครับ 
นายสุเชษฐ์ ภูมิเดช               ผมนายสุเชษฐ์ ภูมิเดช  ขอเสนอชื่อ   นายนิกรณ์ นาคเป้า    
นายวรเชษฐ์ มูประสิทธิ์       ผมนายวรเชษฐ์  มูประสิทธิ์  ขอรับรองครับ 
นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ    ผมนายศักดิ์ชาย  พวงสุวรรณ   ขอรับรองครับ 
ประธาน                              ใครจะเสนอชื่อผู้ใดอีกครับ 
ที่ประชุม                              ไม่มี 
ประธาน                             เมื่อไม่มีใครเสนอชื่อแล้ว  ผมขอสรุปการคัดเลือกเลขานุการคณะกรรมการ 
                                           ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคือ   นายนิกรณ์ นาคเป้า   
ที่ประชุม                             รับทราบ 
ประธาน                              ผมขอสรุปว่า 
                                           ประธานคณะกรรมการติดตามฯ   คือ    นายศักดิ์ชาย พวงสุวรรณ 
                                           เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ  คือ  นายนิกรณ์ นาคเป้า                             
ที่ประชุม                            รับทราบ 
                                           3.2  เรื่อง การพิจารณาการก าหนด แนวทางวิธีการในการติดตาม
และ 
                                            ประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง  ประจ าปี 2557 
ประธาน              การก าหนด แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. 



                                           บ้านเพิง ประจ าปี  2557 ก็ขอให้ เลขานุการมาชี้แจงอ านาจหน้าที่
ของ 
                                           กรรมการและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.บ้าน
เพิงด้วย  
                                           ขอเชิญครับ 
เลขานุการ                          สวสัดีทุกท่านคะ  ก็ขอชี้แจงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ 
                                          ประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
        1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          2.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
                                           แผนพัฒนา     ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  
                                          ท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และ 
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                                             ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่าง
น้อยปี 
                                             ละครั้งภายใน  เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่ 
                                             น้อยกว่าสามสิบวัน               
                                             4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติตามที่
เห็นสมควร 
             เมื่อทุกท่านได้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯแล้ว 
                                              วันนี้เป็นการจัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานในแผนพัฒนา
สามปี   
                                            (พ.ศ.2557-2559)  เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลในการ 
                                            ประชุมครั้งนี้ ก็จะได้ท าแบบรายงานเสนอผู้บริหารของอบต.บ้านเพิง
ต่อไป  
                                            ในเอกสารได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว  เป็นการรวบรวมโครงการตาม
แผนการ 
                                            ด าเนินงาน พ.ศ.  2557  ว่ามีจ านวนกี่โครงการ  และเบิกจ่ายเป็น
จ านวนเงิน 
                                            เท่าไร  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2557-2559)  สรุป
ตาม 
                                            ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.บ้านเพิง   ดังนี้ 
           1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ด าเนินการทั้งสิ้น 
                                               1  โครงการ 
                                            2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น  2  
โครงการ 



                                            3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม     ได้ด าเนินการทั้งสิ้น  26   
โครงการ 
                                           4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                              ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 1      โครงการ 
                                           5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                             ได้ด าเนินการ      7       โครงการ 
                                           6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
                                              ได้ด าเนินการ  6  โครงการ 
                                          และท้ังหมดคือข้อมูลที่สรุป ณ เดือน กรกฎาคม ซึ่งรายงานการติดตาม
และ 
                                           ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 
ที่ประชุม                            - รับทราบ 
ประธาน                             เมื่อสรุปผลการด าเนินการแล้ว  ขั้นตอนต่อไปก็ขอให้เลขานุการ 
                                            มาชี้แจงครับ 
เลขานุการ                          เมื่อเราได้สรุปแล้วว่าโครงการในแผนพัฒนาสามปี ปี 2557  ในแต่ละ 
                                         ยุทธศาสตร์มีจ านวนกี่โครงการ  และโครงการที่ด าเนินการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
                                         มีจ านวนกีโ่ครงการ  น ามาเปรียบเทียบเป็นร้อยละของจ านวนโครงการที่
อยู่ใน 
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                                           แผนพัฒนาสามปีว่ามีจ านวนเท่าใด และต้องดูงบประมาณที่จ่ายจริง
เท่าใด 
                                          และงบประมาณที่อยู่ในแผนเท่าไร    และการเบิกจ่ายเงินตาม
ยุทธศาสตร์แต่ละ 
                                         ด้านเป็นเท่าไร  และท าบัญชีโครงการพัฒนาว่าแต่ละยุทธศาสตร์มี
โครงการ        
                                          /กิจกรรมท่ีด าเนินการจ านวนกี่โครงการ  คิดเป็นร้อยละเท่าใดของ
โครงการ  
                                         ทั้งหมด  และงบประมาณท่ีจ่ายจริงเป็นเท่าใด   และดิฉันได้ท ารายงาน
ของปีนี้ 
                                        ต่อไป 
ประธาน                            ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพ่ิมเติมบ้าง 
ที่ประชุม                           -ไม่มี- 
ประธาน                            - หลังจากนั้นก็ให้ เลขานุการ  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วจัดท ารายงาน 
                                          เพ่ือเสนอผู้บริหารต่อไป   และทุกท่านต้องลงพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจความพึง
พอใจ 
                                          ของประชาชนตามแบบสอบถามที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วด้วย 
ที่ประชุม                          -รับทราบ 

ประธาน                           -มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมด้วยว่า  



 

                                          จะเห็นด้วยหรือไม่  กับการก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ
ประเมินผล 
                                         แผนพัฒนาของอบต.บ้านเพิง  ตามที่จนท.วิเคราะห์ได้ชี้แจงมา  
ที่ประชุม                           มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                         ของอบต.บ้านเพิง  ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงมา 
ประธาน                          เมื่อทุกท่านมีมติเห็นด้วย  ก็จะให้เลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและจัดท า 
                                        รายงานเพื่อเสนอผู้บริหาร สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา อบต.
บ้านเพิง  
                                          ต่อไป                           
ที่ประชุม                           -รับทราบ                
ระเบียบวาระท่ี 4                เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน                            -ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืน ๆ  บ้างหรือไม่ 
ที่ประชุม                          - ไม่มี 
ประธาน                            เมื่อไม่มี  ก็จะขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา                 15.00  น. 
 
ลงชื่อ                                    ผู้จดรายงานการประชุม     ลงชื่อ                              ผู้ตรวจ
รายงานการระชุม 
           (                                   )                                            (                                   
) 
       เลขานุการคณะกรรมการติดตาม                                  ประธานคณะกรรมการติดตาม  
        และประเมินผลแผนพัฒนา                                         และประเมินผลแผนพัฒนา 
 
                                   
                                   
 

                                                           
  

 
                                                                     

ที่  ชย  757๐๑/                                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

          อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 36230    

                              ธันวาคม  2559 
 

เรื่อง  การประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
       หว้ยยายจิ๋ว  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕9 
 

เรียน   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-22 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาประกาศรายงานการติดตามฯ        จ านวน    ๑       ชุด 
                            



 

                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  ประจ าปี ๒๕๕9   นั้น 
 

                      บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว ได้ด าเนินการจัดท าแบบรายงานฯดังกล่าว
ข้างต้นเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป 
                         

                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                 (นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

                

              
ส านักงานปลัดฯ 
โทร/โทรสาร  0-4486-4930 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริหารเพ่ือประชาชน” 
 

 

  
 

                                                                     
ที่    พิเศษ/  -                                                         ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

          อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 36230    

                              พฤศจิกายน  2559 
 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
 

เรียน   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุม                                         จ านวน ๑  ฉบับ 
                            

                      ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว  โดยมีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  นั้น 
 



                      เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิง จึงขอเชิญท่าน
เข้าร่วมประชุม ในวันที่  14   พฤศจิกายน  ๒๕๕9    เวลา   ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว    
 

                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
                         

                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                 (  นายคาวี  เจริญใจ  ) 

                   ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

 
 

                
ระเบียบวาระประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

ครั้งที่   1/2559 
วันที่   14     เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 
.............................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
          1.1.......................................................................... 
    1.2......................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                                ............................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    3.1 เรื่อง การก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
                                           แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 
           ประจ าปี 2559 
     
ระเบียบวาระท่ี 4                      เรื่อง อ่ืน ๆ  

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิ๋ว 

ครั้งที่   1 /2559 
วันที่     14     พฤศจิกายน  2559 

เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยายจิ๋ว 

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

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน                        วันนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะมาสรุปการ 
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ห้วยยายจิ๋ว ประจ าปี 2559 และ 

จะเสนอรายงานการติดตามในระเบียบวาระที่ 3  ต่อไปครับ 
ที่ประชุม                         -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2           เรือ่ง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน                          ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม                         - รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3           เรือ่ง  การพิจารณา 
                                    1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ห้วยยายจิ๋ว 
                                     ประจ าปี 2559 
ประธาน                         - คณะกรรมการติดตามฯ ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม   2558   ถึงวันที่  30 กันยายน  2559  
รายละเอียดต่าง ๆ จะให้เลขานุการชี้แจงครับ 

เลขานุการ                      ผลจากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2559  ของอบต.ห้วยยายจิ๋วได้ติดตาม  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน  60 โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต 
    ได้ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน  30    โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ได้ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน  4 โครงการ 
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4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
                                            ได้ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน  3    โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

                                            ได้ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน   1   โครงการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

                                           ได้ด าเนินการทั้งสิ้น  จ านวน  14 โครงการ 
                                      ซึ่งรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้แจกรายละเอียดให้ทุกท่านแล้ว 

ประธาน              ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ และโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วทุกท่านก็ดูแล้ว  
ต่อไปก็ให้เลขาฯ สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการ                                    
ปฏิบัติงาน   ขอเชิญเลขานุการชี้แจงครับ 

เลขานุการ            ในส่วนของปัญหา และอุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
1. การน าโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ควรประชาคมเลือก 

                         กิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และสามารถแก้ไข 
                               ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ 
                          2.  การเสนอโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีควรค านึงถึง 
                               ความจ าเป็นและศักยภาพและงบประมาณของท้องถิ่นว่าสามารถด าเนินการได้ 
                               จรงิหรือไม่ 

3.  ไม่ควรมีโครงการ/กิจกรรมจ านวนมาก เพราะจะท าให้ไม่สามารถบรรลุ 
                               เป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 
                         4.   จ านวนงบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ  เพราะในการด าเนินการ 
                               ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต.ห้วยยายจิ๋วมีค่าใช้จ่ายในการ 

              ด าเนินงาน เช่น   ค่าใช้จ่ายในการส ารวจแบบความพึงพอใจต่อผลการ    
              ด าเนินงานของอบต.ห้วยยายจิ๋ว  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 

                             5.  เนื่องจากบางช่วง  การส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 
                                  อบต.ห้วยยายจิ๋ว  บางครั้งประชาชนไม่เข้าใจแบบสอบถาม เกิดความ                 
       เบื่อหน่าย และไม่มีเวลาเนื่องจากท างาน ท าให้ข้อมูลเกิดความ                               

   คลาดเลื่อน  
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ประธาน                      - ไม่ทราบว่าใครจะมีอะไรเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ 

ที่ประชุม                            - ไมมี่ 

ประธาน                            - เมื่อไม่มีอะไร กระผมก็ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบกับรายงานติดตามที่ 
                                            เสนอมาหรือไม่ 

ที่ประชุม                           - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานฯ 



 

ประธาน                             - เมื่อทุกท่านเห็นชอบแล้ว  ก็จะน าเสนอผู้บริหาร แจ้งให้สภาและ 
   คณะกรรมการพัฒนาทราบ และประกาศผลการติดตามให้ประชาชน   
   ทราบ 

ที่ประชุม                             - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4                  เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน                             - ไม่ทราบว่ามีใครเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมบ้างหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอ 
                                            ปิดการประชุม 
 
                                     ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 

         ลงชื่อ                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายเกิด  เฉื่อยกลาง) 

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

ลงชื่อ                          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
(นายคาวี  เจริญใจ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                                     
ที่  นศ  ๘๖๑๐๑/                                                                                            องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเพิง 
                             อ าเภอปากพนัง   นศ  
๘๐๑๔๐ 
 

                                   ธันวาคม     ๒๕๕๗ 
 



เรื่อง      ขอเชิญประชุม 
 

เรียน      คณะกรรมการแผนพัฒนาอบต.บ้านเพิงทุกท่าน 
 

อ้างถึง     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๖(๒) และข้อ ๒๙(๓) 
                            

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิงได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนการด าเนินการ ประจ าปี 
๒๕๕๘   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  ข้อ ๒๖(๒) และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๕๗  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๙(๓) 
 

                      ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘  และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗  
ในวันที่   ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐   น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิง 
 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม 
                         

                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                 (   นายสุริยัน   ชูเมือง  ) 

                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิง 

                

 

 

 

                
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
โทร/โทรสาร  ๐-๗๕๕๑-๘๓๒๒ 

 
 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเพิง 

เรื่อง  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
ครั้งที่   2 /2557 

วันที่     18     ธันวาคม  2557 
เวลา  10.00  น. 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิง 



.................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน                             วันนี้ ได้นัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านเพิง ตามท่ีผู้บริหารได้ 
                                          รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาไว้ 
                                          ในระเบียบวาระต่อไป    
 ที่ประชุม                           -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2           เรือ่ง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน                             ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ที่ประชุม                            - รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3           เรือ่ง  การพิจารณา 
                                            1.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านเพิง 
                                              ประจ าปี 2557 
ประธาน                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านเพิง ประจ าปี 
2557 
                                            ตามท่ีผู้บริหารได้รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตาม
และ 
                                            ประเมินผลแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนานั้น  รายละเอียดต่าง 
ๆ จะให้  
                                            เลขานุการชี้แจง ขอเชิญครับ 
เลขานุการ                           ตามที่ผู้บริหารได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
                                           ประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี 2557  ของอบต.บ้านเพิง มี
รายละเอียด ดังนี้ 
                                          1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 
                                           จ านวน 1 โครงการ 
                                           2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 
                                           จ านวน       -    โครงการ 
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                                             3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม  ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 
                                             จ านวน   18         โครงการ 
                                          4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 
                                             จ านวน       -     โครงการ 
                                           5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประเพณี วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                           ได้ด าเนินการทั้งสิ้น   จ านวน   6    โครงการ 



                                           6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ   
                                            ได้ด าเนินการทั้งสิ้น   จ านวน   31     โครงการ 
                                            และรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้แจกรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ
แล้ว                                           
ประธาน                             ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ  และโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วทุกท่าน 
                                           ก็ได้ดูแล้ว  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ได้สรุปปัญหาและอุปสรรค
รวมทั้ง 
                                            เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงด้วยครับ                                            
เลขานุการ                        ในส่วนของปัญหา และอุปสรรคข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
                                           1. การเสนอโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
ควร  
                                           ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพและงบประมาณของท้องถิ่นว่า
สามารถ 
                                          ด าเนินการได้จริงหรือไม่ 
                                          2.ไม่ควรมีโครงการ/กิจกรรมจ านวนมาก เพราะจะท าให้ไม่สามารถ
บรรลุ 
                                           เป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 
                                           3.ประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย  เนื่องจากบางช่วง การส ารวจ
ความ 
                                           พึงพอใจต่อผลการด าเนินการของอบต. ต้องสอบถามข้อมูลจาก
ประชาชน 
                                            ในพ้ืนที่  บางครั้งประชาชนไม่เข้าใจแบบส ารวจ  เกิดความเบื่อหน่าย 
                                           ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่มีเวลา เนื่องจากการท างานท าให้ข้อมูลคลาด 
                                           เคลื่อน และได้แจกเอกสารให้ทุกท่านแล้ว 
ประธาน                            - ไม่ทราบว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ 
ที่ประชุม                           - ไม่มี 

     ประธาน                             -เมื่อไม่มีอะไรกระผมก็ขอมติที่ประชุมว่า เห็นชอบกับรายงานติดตาม 
                                                 ที่เสนอมาหรือไม่ 
    ที่ประชุม                            - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับรายงานฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 4                   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน                                -ไม่ทราบว่ามีใครเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมบ้างหรือไม่  เมื่อไม่มีก็ขอ 



                                              ปิดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 
                               ลงชื่อ                                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นางนลิน  มูสีสุทธิ์)   
                                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
                     ลงชื่อ                                       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                   (นายสุริยัน  ชูเมือง)  
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

 

 
 


