
 
 

 
รายงานการประชุมสภาสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/25๖4 
วันพุธที่  9  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  25๖4 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

1 นายประสิทธิ์ อยากดี รองประธานสภา อบต. 

2 นายมรกฎ   ประทัพวงศ์     เลขานุการสภา  อบต. 
3 นายจำลอง แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
4 นายสุธี แฟนพิมาย สมาชิกสภา อบต. 
5 นายลิ เนียมกลาง สมาชิกสภา อบต. 
6 นายสวัสดิ์ น้อยการนา สมาชิกสภา อบต. 
7 นายเทียน ผ่องพูน สมาชิกสภา อบต. 
8 นายสุรัช ประสมทรัพย์ สมาชิกสภา อบต. 
9 นายสุวิตร เถียนนอก สมาชิกสภา อบต. 

10 นายเฉลิม ประดิษฐ์จา สมาชิกสภา อบต. 

11 นางมุ่ง นาคา สมาชิกสภา อบต. 
12 นายไมล์ ประสมสัตย์ สมาชิกสภา อบต. 
13 นายสุพจน์  ยันตะพันธ์ สมาชิกสภา อบต. 
14 นายเฉลียว ชูแสง สมาชิกสภา อบต. 
15 นายบุญวิจิต คิดเห็น สมาชิกสภา อบต. 
๑๖. นายแก้ว พูนนอก สมาชิกสภา อบต. 
1๗ นางสาววรัทยา ทิศรักษ์ สมาชิกสภา อบต. 

    

    

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายพงษ์  สินสวัสดิ ์  ประธานสภา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1  นายอาทิตย์  สนิทบุญ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
2  นายเภา  อุ้ยนอก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
2. นายถวัลย์  เทพนอก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
4  นายบุญส่ง  ธุระสุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
5  นางธัญชนก  สันชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประสิทธิ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  วันนี้ประธานสภาไม่สบาย ไปโรงพยาบาลมอบหมายให้ 
รองประธานสภา ฯ รองประธานสภาทำหน้าที่แทนประธานสภา ฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 / ๒๕๖4 วันพุธที่ 17  
   มีนาคม 2564 
นายประสิทธิ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภา  ต่อไปนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 1  
รองประธานสภา ฯ ครั้งที่  1  / ๒๕๖4  วันพุธที่  17   มีนาคม  ๒๕๖4  ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้ 
   พิจารณา  ท่านใดต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดในรายงานการประชุมสภาขอเชิญ 
   เสนอได้ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิสามัญสมัยที่ 1  

ครั้งที่ 1/๒๕๖4  วันพุธที่  17   มีนาคม  ๒๕๖4  โดยเสียงเอกฉันท์ ไม่มีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาแต่อย่างไร 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
นายพงษ์ ฯ  ไม่มีการเสนอญัตติ 
ประธานสภา ฯ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มีการเสนอญัตติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  

เรื่องแรก   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ชีวาน  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
นายประสิทธิ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภา ผู้บริหารเสนอญัตติการรายงานการติดตามและประเมินผลแผน 
รองประธานสภา ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) ลงวันที่ 25 กันยายน 2561  
 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน ( 5 ) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2549  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  “ ( ๕ ) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
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นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
ขอเชิญท่านนายก ฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาทราบต่อไป 

นายอาทิตย์   ฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมนายอาทิตย์  สนิทบุญ นายกองค์การ 
นายก อบต. ชีวาน บริหารส่วนตำบลชีวาน  ขอชีแ้จงรายละเอียดดังนี้   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 
หมวด 6  ข้อ 28  ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการหลายฝ่ายจะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและผลของกาประเมินสามารถวัดผลและความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงานของโครงการ ได้อย่างแท้จริง  รายละเอียดรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังต่อไปนี้ 

 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนงาน 
และโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
( ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2563  -  30  เมษายน  2564  ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โดยสำนักปลดั 

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
อำเภอพิมาย   จงัหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
 การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินอยู่  โดยที่  “การ
ติดตาม”  (  monitoring)   หมายถึง   ก ิจกรรมภายในโครงการซึ ่ งถ ูกออกแบบมาเพื ่อให ้ข ้อม ูลป ้อนกลับ                        
( feedback)  เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน  หากไม่มี
ระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง   ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น   เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแข้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน   
(  cost – effective )   ดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ยกตัวอย่างเช่น   การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ  ในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
 ในส่วนของ “การประเมินผล”  นั้น   เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินผลจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข   การขยายเวลา หรือยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน   การประเมินผลแผนงานจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่า  วางแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร   
อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  ให้ผลเป็นอย่างไร   นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่
กำหนดไว้หรือไม่   อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร       ( 
งบประมาณ )  เพียงใด   ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่า เป็นข้อมูลย้อนกลับ  ที่สามารถนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้   การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรงเป็นปรนัยเชื่อถือได้ 
 สำหร ับการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลช ีวาน  น ั ้นระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ  28    ได้
กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ซึ่งมีประธานสภาท้องถิ่นเป็น
ประธาน   และคณะกรรมการ  ฯ  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น   
หน่วยที่ที ่เกี ่ยวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจาก
หน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถ
วัดผลบรรลุ  และวัดความสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้
อย่างแท้จริง 
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แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกล่าว  ข้อ  29  ได้กำหนดอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

โดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ  การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

อย่างแท้จริงเพียงใด   และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้   ในขณะเดียวกนัก็
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้   ดังนั้นการที่จะประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน   เพื่อนำไปสู่
การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้น ในขั้นต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน  จึงต้องติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบียนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 
แนวทาง วิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

การติดตาม ( Monitoring  ) 
การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่า  ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีถึงระยะใดแล้ว  

ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น  Gantchart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด   ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่   แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามการดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
 

การประเมินผล  ( Evaluation  ) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (  Standard  criteria )  และตัวชี้วัด   

(  Indicators  )   เพื่อเป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดย
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญใน  2    ระดับ  คือ   เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการ 

 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย แบบ

รายงาน  3  แบบ   และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบที่  1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  3  ปี  (พ.ศ. 2558-2560) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
วิสัยทัศน์  (   Vision  ) 

 
 “ลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มรายได้  น้ำไหลไฟสว่าง  หนทางสะดวก  สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ”  

 
พันธกิจ(  Mission  ) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน  มุ่งจะบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ  โปร่งใส  
มีคุณภาพทั้งการประสานงานและการบริการ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย  การบริการประชาชน ทุกระดับที่ครอบคลุมทุกด้าน
ด้วยคุณภาพ  เพื่อความอยู่ดีมีสุข  มีความปลอดภัยในชีวิต  มีการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน  และสุขภาพที่ดีของประชาชน   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน  คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  เพื่อบรรลุปณิฐาน   จึงดำเนิน
ภารกิจดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมมาภิ
บาล  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
3. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถให้บริการประชาชน

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานสามารถให้บริการประชาชนภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ใน
การให้  

1. องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานมีการบริหารจัดการที่ดี  และมีความโปร่งใส 
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้ได้รับการสงเคราะห์ 
5. ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชน 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคมีเพียงพอ 
8. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. 

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานอำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปีหรือไม่   
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 
     (1)  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)   (2)  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม) 
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ จำนวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จำนวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จำนวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จำนวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 

 
1. ยุทธศาสต

ร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

32 8,639,000 35 8,392,870 23 51,58,200 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

8,070,700 25 13,310,100 

2. ยุทธศาสต
ร์ด้านสังคม
และ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต  

36 
10,395,50

0 
42 

10,521,80
0 

41 
11,899,89

0 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

12057,35
0 

41 12,277,350 

3. ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนาด้าน
การ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอ้
ม 

 

4 180,000 6 260,000 6 280,000 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 

280,000 6 2,800,000 

4. ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนาด้าน
การพัฒนา
การเมือง 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมอืงที่
ด ี

 

5 615,000 5 565,000 5 595,000 

 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 

540,000 

6 540,000 

 
รวม 

73 
19,829,50

0 
84 

19,739,67
0 

71 
17,933,09

0 

 
72 

 
20,948,05

0 
73 24,407,450 
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4.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2564       ( ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ) 
 
 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อย 
ละ 

จำนวน ร้อย 
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย 
ละ 

1.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

5 31.25 - - - - - - - - 24 33.33 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

10 62.5 - -   - - - - 41 56.94 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

- - - - - - - - - - 6 8.3 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
การเมือง 
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

1 6.25 - -   - - - - 6 8.3 

 
รวม 

16 22.22 - -   - - - - 72 100 
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
คำชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…….องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน…… 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ...........30….เมษายน……2564…………… 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี    

3.   ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
  

 

คิดเป็นร้อยละ   22.22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
24 5 

2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 

41 10 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
6 - 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
6 1 

รวม 72 16 
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นี่คือรายละเอียดเพ่ือชี้แจงให้สภาได้รับทราบและพิจารณา  ขอขอบคุณ 
นายประสิทธิ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายก อบต.ชีวาน ได้ชี้แจงรายงานผลการติดตาม 
รองประธานสภาฯ และประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใหส้ภาได้รับทราบแล้ว สมาชิกสภาท่าน

ใดต้องการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือขึ้น  เพ่ือประธานสภาจะได้เชิญให้
อภิปราย และซักถามต่อไป  เมื่อไม่มีท่านใดขออภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นในการรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ถือว่าที่ประชุม
รับทราบและขอบคุณท่านนายก อบต.ชีวาน ที่ได้รายงานตามระเบียบให้สภาได้รับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
2.เรื่องการรายงานผลการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

นายประสิทธิ์ ฯ  เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ต่อไปเป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินการรณรงค์และป้องกัน 
รองประธานสภา ฯ และการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ขอเชิญนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน  นายอาทิตย์  สนิทบุญ  รายงานให้สภาได้รับทราบ 
นายอาทิตย์ ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมนายอาทิตย์ สนิทบุญ นายก อบต.ชีวาน 
นายก อบต.ชีวาน ขอรายงานการดำเนินการการรณรงค์และป้องกันและการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ต่อ

สภาดังต่อไปนี้ 
1. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา และการ

จำทำหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง 
2. กิจกรรมครัวพิมายแบ่งปัน 
3. กิจกรรมตู้ปันสุข 
4. กิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
5. กิจกรรมทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไวรัสโคโรนา 
6. กิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 
7. จุดบริการคัดกรองผู้มาติดต่อ  ณ สำนักงาน อบต.ชีวาน  
8. กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับความเสี่ยง และได้รับผลกระทบจากโรค

ไวรัสโคโรนา 
 นี่คือรายละเอียดที่ อบต.ชีวานได้ดำเนินการในพ้ืนที่ของ อบต.ชีวานและประสานงานกับ

อำเภอพิมายและส่วนราชการอ่ืนในการแก้ไขและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในอำเภอ     
พิมายและตำบลชีวาน   ซึ่งมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา จึงขอรายงานให้
สภาได้รับทราบ  ขอขอบคุณ 

นายประสิทธิ์ ฯ ท่านนายกได้รายงานผลการดำเนินการรณรงค์และป้องกันและการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 
รองประธานสภา ฯ  2019  ให้สภาได้รับทราบต้องขอขอบคุณท่านนายกไว้ ณ ที่นี้ขอขอบคุณครับ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายประสิทธิ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านใดมีเรื่องนำปรึกษาที่ประชุมสภาหรือขอให้สภาได้พิจารณา 
รองประธานสภา ฯ ขอเชิญเสนอได้ ขอเชิญนายอาทิตย์ สนิทบุญ นายก อบต.ชีวานชี้แจง 
นายอาทิตย์ ฯ เรียนท่านประธานภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมได้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายก อบต.ชีวาน คือนายถวัลย  เทพนอก  แทนนายประเสริฐ แก้วระหัน   คนเก่าที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 28 

พฤษภาคม  2564  จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบ    
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นายประสิทธิ์ ฯ ขอเชิญ  นายถวัลย์ เทพนอก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ได้กล่าวแนะนำต่อสภา 
รองประธานสภา ฯ เพ่ือความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
นายถวัลย์ ฯ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน  ผมนายถวัลย์ เทพนอก รองนายก อบต.ชีวาน 
รองนายก อบต. ผมได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ขอขอบคุณท่านประธาน ฯ ที่ให้โอกาสได้กล่าว

แนะนำตัวให้สมาชิกสภาได้รับทราลและจะได้ร่วมมือกันทำประโยชน์ให้กับประชาชนและ
องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายประสิทธิ์ ฯ เรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  มีท่านใดต้องการชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ ให้สภาได้รับทราบหรือพิจารณา 
รองประธานสภา ฯ ขอเชิญเสนอได้  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา  ท่านนายก ทา่นรอง

นายก และเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ขอขอบคุณ  ขอปิดประชุม  

 
เลิกประชุมเวลา  13.๐๐  น 

 
        ผู้บันทึก / ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

     
 

 (นายมรกฎ       ประทัพวงศ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสนอสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลชีวานเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ลงชื่อ         
       (  นายไมล์  ประสมสัตย์ ) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
 
ลงชื่อ          
         ( นายสวัสดิ์  น้อยการนา ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
ลงชื่อ          
         ( นายสุรัช  ประสมทรัพย์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับรองจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวานแล้ว 

ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจำปี พ.ศ. 2564   ครัง้ที่  1 
วันที่           เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
       ลงชื่อ 

(  นายพงษ์  สินสวัสดิ์  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน 
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