
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 

ทีป่จ 74601/ วันที่        ตุลำคม  2561 

เรื่อง รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ (พ.ศ.2561-2564) ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 

เรื่องเดิม 
  จำกที่คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 

ค ำสั่ง ที่ 50/2561 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์  2561 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น จะต้องรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลแผนพัฒนำ
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกควำมใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน 

  “(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดย
อย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี”  

ข้อเท็จจริง 
  ตำมหนังสือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว ที่ ปจ 74601/ว 128 ลงวันที่  
16มีนำคม  2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปี 256 1 
ครั้งที่ 1 (เดือนเมษำยน)  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหำดนำงแก้ว ได้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561  -  2564) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2561 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
  1. แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561  -  2564) 

1) โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (เฉพำะปี 2561) จ ำนวน 25 โครงกำร 
-โครงกำรที่น ำมำด ำเนินกำรเป็นข้อบัญญัติ ปี 2561 มี 19 โครงกำร 
-โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน19 โครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำร  

ทั้งหมด 25  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 76 
   -โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจ ำนวน 6 โครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 25 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 24 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
1.กำรน ำเสนอปัญหำ ควำมต้องกำรยังอยู่ในภำพของหมู่บ้ำนมำกกว่ำเป็น  

ปัญหำในภำพรวมระดับต ำบล หรือปัญหำสำธำรณะ ท ำให้มีโครงกำรที่ต้องแก้ไขปัญหำหรือควำม
ต้องกำรบรรจุไว้ในแผนพัฒนำมำกเกินไป ท ำ ให้ควำมส ำ เร็จ ในกำรน ำแผนไปปฏิบัติไม่ประสบ
ผลส ำเร็จเท่ำที่ควร 

2. กำรขำดควำมร่วมมือภำยในองค์กรและส่วนรำชกำรภำยนอก ควำมถึง  



 
 

- ๒ - 

บุคลำกรไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรระดมควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ เพรำะเข้ำใจว่ำกำร
จัดท ำแผนพัฒนำเป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรจัดท ำแผน เท่ำนั้น 

3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีควำมล่ำช้ำ ท ำให้ไม่เป็นไปตำม  
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนด ำเนินงำน ประจ ำปี 2561 
 

ข้อกฎหมาย 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ.  2548 ข้อ 29 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

(1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
(2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกควำมใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้
แทน 
   “(3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เ พื่อให้ผู ้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่ น และคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเม ษำยน
และภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี”  

(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่  
เห็นสมควร 
 

ข้อพิจารณา 
 จำกกำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำ บลหำด
นำงแก้ว ประจ ำปี 2561 จะเห็นได้ว่ำมีจ ำนวนโครงกำรที่อยู่ ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564)  

โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (เฉพำะปี 2561) จ ำนวน 25 โครงกำร 
-โครงกำรที่น ำมำด ำเนินกำรเป็นข้อบัญญัติ ปี 2561 มี 19 โครงกำร 
-โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน19 โครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำร  

ทั้งหมด 25  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 76 
   -โครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรจ ำนวน 6 โครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 25 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 24 
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จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและน ำผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 
แผนพัฒนำประจ ำปี 2561 ครั้งที่ 1(เมษำยน 2561) เพ่ือเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หำดนำงแก้ว และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันรำยงำนผลและ
เสนอควำมเห็นดังกล่ำว  
  
 

            อรณิการ์ จารุณะ  

       (นำงสำวอรณิกำร์  จำรุณะ)  
               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 

ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด  
........................................................................................................... ....................................................................
................................................................................. .............................................................................................. 

           วชิรวัตต์ิ สุการมณีโรจน์ 
       (นำยวชิรวัตติ์  สุกำรมณีโรจน์ ) 
     หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 
 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
........................................................................................................... ....................................................................
................................................................................. .............................................................................................. 

              อณน  สุนทรอินทร์  

          (นำยอณน  สุนทรอินทร์ ) 
                                   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 
 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
........................................................................................................... ....................................................................
................................................................................. .............................................................................................. 

               สมเกียรติ สมโภชน์  
          (นำยสมเกียรติ  สมโภชน์ ) 
                                   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหำดนำงแก้ว 
  

 


