
 
 
            
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 

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

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
สุมเส้า และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า แล้ว 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้  

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ   ณ   วันที่           ธันวาคม   พ.ศ.๒๕63  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด.....องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ.....อ ำเภอเพ็ญ.....จังหวัดอุดรธำนี................. 
ที่  ..............อด ๗๗๑๐๑/...........-........ วันที่................เดือน...........ธันวำคม...........๒๕๖๓......................... 
เรื่อง ขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
 

๑. เรื่องเดิม 
ด้วยงานนโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ด าเนินการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ระหว่าง
เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕6๓ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  
 

๒. ข้อเท็จจริง 
สืบเนื่องจาก  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วน 

ต าบลสุมเส้าได้ครบวาระ ดังนั้นงานนโยบายและแผน ส านักปลัดฯ จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ประจ าปี พ.ศ.๒๕6๓ ซึ่งมีโครงการที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕6๓ จ านวน ๒28 โครงการ สามารถด าเนินการได้จริง จ านวน 185 
โครงการ สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ 81.14 รายละเอียด ดังนี้   
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่ระบุ  
ในแผน ปี 63 

จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที ่

น ำไปปฏิบัติ 

จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที ่

ไม่ได้น ำไปปฏิบัติ 

จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่น ำไปปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
ด้านเศรษฐกิจ 8 1 7 0.43 
ด้านสังคม 135 101 34 44.30 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 38 2 16.67 
ด้านแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 10 10 - 4.38 
ด้านสาธารณสุข 17 16 1 7.01 
ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 17 1 7.46 

รวม 228 183 45 81.14 
 

๓. ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น รำยงำนผลและ
เสนอควำมควำมเห็น  ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ



ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 
 
 
 

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  จึงเห็นควรน ำเสนอรำยงำนกำร 

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปี  ๒๕๖๓  ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำทรำบ    เพ่ือ
จักได้และประกำศให้ประชำชนในพื้นที่ทรำบต่อไป 
 
    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

                                                                       
                                                                           (นำงสำวพรลัดดำ  โถหินัง) 
                                                                      ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
ควำมเห็นปลัด อบต. 
............................................................................................................................. .......................................... 

                                                                            
                                                                           (นำยบุญญำ  ไชยนำพันธ์) 
                                                                    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
 
ควำมเห็นนำยก อบต. 
............................................................................................................................. .......................................... 
                                                                      
 
 

 
 
 



 

                                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด.....องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ.....อ ำเภอเพ็ญ.....จังหวัดอุดรธำนี................. 
ที่  ..............อด ๗๗๑๐๑/................... วันที่................เดือน..........ธันวำคม..............๒๕๖๓........................ 
เรื่อง ขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมำส ๑-๔) 
 
เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
 

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ  ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – กันยำยน ๒๕๖๓ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังมี
รำยละเอียด ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ระบุ  
ในแผน ปี ๖๐ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที ่

น าไปปฏิบัต ิ

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที ่

ไม่ได้น าไปปฏิบัต ิ

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่น าไปปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 8 1 7 0.43 
ด้ำนสังคม 135 101 34 44.30 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 40 38 2 16.67 
ด้ำนแหล่งน้ ำและสิ่งแวดล้อม 10 10 - 4.38 
ด้ำนสำธำรณสุข 17 16 1 7.01 
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

18 17 1 7.46 

รวม 228 183 45 81.14 

 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำน ำเสนอ ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ  
ทรำบต่อไป 

                                                                           

 
 



                      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ……(ส ำนักปลัด)…. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ...อ ำเภอเพ็ญ...จังหวัดอุดรธำนี.............. 
ที.่......อด ๗๗๑๐๑/.................... วันที่...............เดือน............ตุลำคม..................๒๕๖๓............................ 
เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
 

๑. เรื่องเดิม 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อประชำชนในเรื่องของกำรจัดท ำงบประมำณ 
กำรใช้จ่ำย และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ก ำหนดให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไป อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี 
 

๒. ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี ๒๕๖๓ แล้ว โดย
ใช้กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 
จึงใคร่ขอเสนอ 
๑. กำรใช้จ่ำยงบประมำณนั้นเป็นไปตำมแผนงำนด้ำนต่ำงๆ โดยมีกำรด ำเนินกำรตำม 

แผนครบทุกด้ำน 
๒. ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๔  

ของแผนพัฒนำสำมปี (ปี ๒๕๖๓) 
๓. โครงกำรที่เกินศักยภำพควรจัดส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป 
๔. ปิดประกำศกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้กับ 

ประชำชนทรำบต่อไป 
 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  

 
 
 



 
                                                                    (นำงสำวพรลัดดำ  โถหินัง) 
                                                              ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 
ควำมเห็นรองปลัดฯ ………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
 
                                                                            (นำงลักษณำวดี  สิงคลีประภำ) 
                                                                      รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
 
ควำมเห็นปลัดฯ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................ ...............................  

                                                                     
                                                                              (นำยบุญญำ  ไชยนำพันธ์) 
                                                                        ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
 
   ควำมเห็นนำยกฯ…………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................ .............................. 
                                                                                 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 256๓ 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ของตนเอง ดังเห็นได้จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นต้น ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน กา
ราส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการและการท่องเที่ยว ด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น 
“แผนพัฒนำท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศำสตร์”และ“แผนพัฒนาท้องถิ่น” อันเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อการท างาน เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 
   จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่ าไรก็
ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ประจ าปีงบประมาณ 256๓ (1 ตุลาคม 256๒ – 30 
กันยายน 256๓) เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสัมฤทธิ์ผล
โดยรวมของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ตลอดจนขอบเขตการใช้ประโยชน์จาก
แผนพัฒนาในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร และได้รับ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือรายงานและสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลสุมเส้า ประจ าปีงบประมาณ 256๓ (1 ตุลาคม 256๒ - 30 กันยายน 256๓) เพ่ือทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ที่ได้ด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว 
เพ่ือที่จะได้น าข้อเสนอแนะมาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 



ระยะเวลำ ระหว่างเดือน ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓  
   

วิสัยทัศน์  
  “พัฒนาต าบล พัฒนาชีวิต ยึดติดคุณธรรม น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ  (1)  ส่งเสริมการมีรายได้เพ่ิม และการมีงานท าของประชาชนในพื้นท่ี 
               (2)  ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน 

              (3)  พัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีทุกกลุ่มทุกวัย 
              (4)  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรม ให้พอเพียงตลอดทั้งปี 
              (5)  ส่งเสริมและกระตุ้นจิตส านึก ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น 

               (6)  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน การบริหารงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ทั้งหมด            
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  (1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
  แนวทาง : ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การค้าขาย และการเกษตรกรรมเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ของ
ประชาชน ตลอดจนให้การสนับสนุนทางวิชาการและเงินทุน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ภายใต้ความ
ร่วมมือในชุมชน 
  (2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
  แนวทางที่ 1 : อุดหนุนและช่วยเหลือผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และผู้ประสบภัย 

 แนวทางท่ี 2 : สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอุบัติภัย และส่งเสริมความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางท่ี 3 : พัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานส่วนต าบล ตลอดจนศักยภาพและความ 
พร้อมขององค์กรในการให้บริการประชาชน 
  (3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 แนวทางท่ี  : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย 
น้ า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบประปาหมู่บ้าน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
  (4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำและสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางท่ี 1 : สร้างฝาย คสล./ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง และปลูกต้นไม ้
 แนวทางท่ี 2 : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดที่มีศักยภาพเชิงท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อน 

หย่อนใจของคนในพื้นที ่
  (5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

 แนวทางท่ี 1 : สร้างสวนสุขภาพ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพประชาชนของหน่วยงานต่างๆ 
 แนวทางท่ี 2 : สนับสนุนงานการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ 

  (6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรศำสนำและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อุดหนุนกิจกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น 



รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.สุมเส้ำ 
ครั้งที่  1/256๓ 

วันที่  14  ธันวำคม  256๒  
เวลำ 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
----------------------------------- 

ผู้เข้ำประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์ นาสวัสดิ์  สมาชิกสภา อบต.สุมเส้า             กรรมการ 
2. นายนารี ค าภา   สมาชิกสภา อบต.สุมเส้า                      กรรมการ 
3. นายทองคูณ เบ้าทอง    สมาชิกสภา อบต.สุมเส้า                      กรรมการ 
4. นายสุรัตน์ ชมภูนิมิตร   ผู้แทนประชาคม                                กรรมการ 
5. นายหนูไกร สารีโส   ผู้แทนประชาคม                                กรรมการ 
6. นายทวี จ าปาทอง  ผอ.ร.ร.บ้านหนองแสนตอ                      กรรมการ 
7. นางสาวกนกพรรณ ศรีวิชัย ผอ.ร.ร.ดงยางวังโตนวิทยา           กรรมการ        
8. นายประภาส นาเสงี่ยม  ผู้อ านวยการกองช่าง                           กรรมการ 
9. นางอรดี ชานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
10. นายสมบูรณ์ นวนชนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
11. จ.ส.อ.ธนาธิป ไทยภักดี  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/เลขานุการ 

 
ผู้เข้ำประชุม 

1. นางทวินตรา  ทรงคาศรี นายก อบต.สุมเส้า 
                     2. นายบุญญา  ไชยนาพันธ์ ปลัด อบต.สุมเส้า 
 
เริ่มประชุม เวลำ 09.30 น. 

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางทวินตรา ทรงคาศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สุมเส้า ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม  
 
ระเบียบวำระท่ี 1           เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยก อบต.สุมเส้ำ     - วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

อบต.สุมเส้าเป็นครั้งแรก การประชุมในวันนี้ดิฉันอยากให้คณะกรรมการ
ทุกท่านเสนอความคิดเห็นเพ่ือที่ผู้บริหารจะได้ทราบทิศทางการบริหารงาน 
อบต. เพ่ือให้มีแนวทางในการพัฒนาต าบลสุมเส้าของเราต่อไป ส่วน
รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดิฉันจะให้ปลัดชี้แจงและ
ด าเนินการประชุม 

นำยบุญญำ  ไชยนำพันธ์  - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สุมเส้า ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้าที่ 274/2561  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นั้น ตามระ
เบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 



 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เพ่ือให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในต าบลทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
เห็นสมควร 

 
ระเบียบวำระท่ี 2           เรื่องกำรคัดเลือกประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและ 
      ประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.สุมเส้ำ 
นำยบุญญำ ไชยนำพันธ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาได้

ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเลือกกรรมการ
หนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านเสนอรายชื่อผู้
สมควรได้รับเลือกเริ่มจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการ ขอเชิญเสนอชื่อ
ครับ ถ้าไม่มีกรรมการท่านใดเสนอ ผมขอเสนอชื่อ นายด ารงศักดิ์ นาสวัสดิ์  
เป็นประธานกรรมการ มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการท่านอ่ืนเป็นประธาน
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเสนอชื่อผู้ใดอีก ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ 
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสดิ์ ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สุมเส้า ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการ
คณะกรรมการขอเชิญเสนอชื่อค่ะ 

นำงอรดี ชำนนท์   - ดิฉันขอเสนอชื่อ จ.ส.อ.ธนาธิป ไทยภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
นำยบุญญำ ไชยนำพันธ์   - มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการท่านอื่นเป็นเลขานุการอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีการ

เสนอชื่อผู้ใดอีก ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ จ.ส.อ.ธนาธิป ไทยภักดี 
ได้รับเลือกเป็นเลขานุการคณะกรรมการติดต ามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.สุมเส้า  

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้นายด ารงศักดิ์ นาสวัสดิ์  เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และเห็นชอบให้ จ.ส.อ.ธนาธิป ไทยภักดี เป็น
เลขขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
ระเบียบวำระท่ี 3         เรื่องกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น      

(พ.ศ.2561-256๕) 
นำยบุญญำ  ไชยนำพันธ์  - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่



บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

    - องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
  (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยได้ก าหนด 

โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ 2561 
จ ำนวน งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 5 260,000.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 132 50,064,062.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 6,375,000.00 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 20 992,500.00 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

21 9,088,438.00 

รวม 221 66,800,000.00 
 

ยุทธศำสตร์ 2562 
จ ำนวน งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 8 220,000.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 175 51,223,170.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 8,240,680.00 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 14 200,000.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 1,267,000.00 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 8,849,150.00 

รวม 270 70,000,000.00 
 

ยุทธศำสตร์ 2563 
จ ำนวน งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 8 220,000.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 175 51,223,170.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 8,240,680.00 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 14 200,000.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 1,267,000.00 



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 8,849,150.00 

รวม 270 70,000,000.00 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 2564 
จ ำนวน งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 8 220,000.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 175 51,223,170.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 8,240,680.00 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 14 200,000.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 1,267,000.00 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 8,849,150.00 

รวม 270 70,000,000.00 
 

ยุทธศำสตร์ 2565 
จ ำนวน งบประมำณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 8 220,000.00 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 175 51,223,170.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 8,240,680.00 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 14 200,000.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 1,267,000.00 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การศาสนาและ
วัฒนธรรม 

19 8,849,150.00 

รวม 270 70,000,000.00 
 
ส่วนรายละเอียดโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ นั้น ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งได้แจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านแล้ว  
จึงน าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  

ที่ประชุม     รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 4           เรื่องกำรเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) 

นำยบุญญำ ไชยนำพันธ์    - จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีกรรมการ
ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือไม่อย่างไร   

นำยก อบต.สุมเส้ำ  - ดิฉันอยากให้กรรมการทุกท่านเสนอแนวความคิดเพ่ือผู้บริหารจะได้น าไป 



เป็นแนวทางในการบริหารงานในปีงบประมาณหน้า  
นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์ - ผมขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ผมอยากให้แจ้งก าหนดการด าเนินโครงการ
ต่อคณะกรรมการติดตามทราบทุกโครงการเพื่อคณะกรรมการจะได้ออก
ติดตามดูว่าโครงการไหนใช้งบประมาณอะไร ส่วนเรื่องการใช้งบกลาง
อยากให้ผู้บริหารพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ ถ้า
เป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างด าเนินการด้วย จะได้ติดตาม
การด าเนินการว่าเป็นโครงการที่จ าเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเพียงใด   

นำยก อบต.สุมเส้ำ - จากการด าเนินการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่าจะมีการด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ ยุทธศาสตร์ที่ 3  มากกว่ายุทธศาสตร์อื่น เนื่องจากปี
ที่แล้วเราได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม ท าให้ต้องซ่อมแซมถนน งบประมาณ
เรามีจ ากัดแต่ต้องดูแลทั้ง 19 หมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละปีจะมีโครงการไม่ต่ ากว่า
บ้านละ 1 โครงการ  บางหมู่บ้านก็ 2 โครงการ ปีที่ผ่านมาก็ด าเนินการไป 
36 โครงการรวมกับโครงการงบกลางด้วย งบประมาณที่ด าเนินการไป 17 
ล้าน ส่วนมากจะเป็นเรื่องผู้สูงอายุ อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน ซึ่ง
เป็นด้านการพัฒนาคนและสังคม  

นำยนำรี ค ำภำ   - ส าหรับโครงการที่กระจายออกไปจะเห็นว่ามีหลายโครงการ  แต่ผม
อยากจะให้เรามาคิดหาวิธีการแก้ไขอย่างไรไม่ให้ห้างร้านเอาเปรียบ
ประชาชน จะร่วมมือกันตรวจสอบอย่างไรเพราะเราจะไปวัดดูหินคลุกก็คง
ไม่ได้ เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทราบว่าห้างร้านนั้นมีการด าเนินการตาม
แบบแปลนหรือไม่เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณของเรา ผม
อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรับผิดชอบ ร่วมกันตรวจสอบ ปกป้อง
ผลประโยชน์ให้มากที่สุด 

นำยก อบต.สุมเส้ำ - ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่างบประมาณก็เป็นเงินภาษีของประชาชน แต่ขอ
แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าการด าเนินการทุกโครงการเรามีคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการจากหน่วยงานไหน งบประมาณ
ไหน  เราก็ตรวจสอบแต่ถ้าเป็นหน่วยงานอ่ืนด าเนินการ ดิฉันก็อยากจะ
ฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยดูแลตรวจสอบให้ด้วย อยากให้ช่วยดูแล
งบประมาณของเรา เพราะที่ผ่านมาถ้าเป็นหน่วยงานอื่นด าเนินการก็จะไม่
มีใครกล้าพูด    

นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์ - การติดตามประเมินผลเราติดตามว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่การตรวจสอบ
ผมว่าน่าจะให้ผู้บริหารเป็นผู้ตรวจสอบ หน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่เพียงแค่ติดตามและประเมินผลและเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อด าเนินการต่อไปแค่นั้นเราจะท าเกินหน้าที่ไม่ได้   

นำยสุรัตน์ ชมภูนิมิตร - ผมขอเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ า คิดว่ายังมีน้อย ต าบล
เรามีปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งทุกปี อยากให้เพ่ิมงบประมาณด าเนินการ
ด้านนี้ อยากให้สมาชิกพูดถึงเรื่องแหล่งน้ าให้มากขึ้น เพราะส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เวลามีน้ าหลากมาเราก็ล าบาก เราจะท า
แต่ถนนไม่ได้ อยากให้ดูเรื่องแหล่งน้ า  ส่วนเรื่องงบประมาณงบกลางก็โดน



ตัดเมื่อประชาชนเดือดร้อนก็แก้ไขให้ไม่ได้ อยากให้ช่วยกันคิดแก้ไขเพ่ือ
ประโยชน์ของต าบลเรา   

นำยก อบต.สุมเส้ำ  - ขอบคุณทุกท่านที่เสนอความคิดเห็น เรื่องของยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
พัฒนาแหล่งน้ าเราก็ประสานไปหลายหน่วยงาน เช่น ทางหลวงชนบท   
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่อง
แหล่งน้ า  ส่วนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเราก็ประสานกับชลประทาน  
โครงการแก้มลิงก็เสนอเข้าเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดแล้ว 

นำยหนูไกร สำรีโส - การด าเนินการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ก็เป็นที่น่าพอใจ แต่อยากให้เพ่ิมด้าน
เศรษฐกิจและอยากให้ท าอย่างต่อเนื่อง ด้านพัฒนาเกษตรก็ยังน้อยอยู่ เช่น
โครงการสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยและสนับสนุนพันธุ์ข้าว ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ก็ยังน้อยอยู่อยากให้เพ่ิมโครงการ ส่วนด้านอ่ืนๆ ดีแล้วก็อยากให้ท าอย่าง
ต่อเนื่อง 

นำยด ำรงศักดิ์  นำสวัสดิ์ - ผมอยากฝากเรื่องเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มที่ อบต.อุดหนุนไป อยากให้
ติดตามการด าเนินการของกลุ่มว่ากลุ่มได้มีการด าเนินการจริงหรือไม่ ถ้า
หมู่บ้านไหนไม่ด าเนินการก็อยากจะให้โอกาสหมู่บ้านอ่ืนแทน แต่เราไม่ได้
ตัดงบประมาณไปเลยถ้ากลุ่มไหนกลับมาด าเนินการอีกก็ตั้งงบประมาณ
อุดหนุนในปีต่อไป   

นำยก อบต.สุมเส้ำ - ในเรื่องเศรษฐกิจทางคณะกรรมการของเราก็บรรจุเข้าไว้ในแผนทุกปีเรา
อุดหนุนทุกปีเรื่องพันธุ์ข้าว กลุ่มปุ๋ยทาง อบต.อุดหนุนไป 2 กลุ่ม และ
อยากฝากให้ผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 5  และหมู่ท่ี  6  เสนอโครงการ
เข้ามาเพราะถ้าไม่ส่งโครงการมาเราก็อุดหนุนไม่ได้   

นำยบุญญำ  ไชยนำพันธ์  มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  
หากไม่มีกระผมขอสรุปความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ได้ดังนี ้
1. การด าเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องแจ้งก าหนดการ
ด าเนินโครงการต่อคณะกรรมการติดตามติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทราบทุกโครงการ เพ่ือคณะกรรมการจะได้ออกติดตามและ
ประเมินผล เรื่องการใช้งบกลางต้องพิจารณาจากความเดือดร้อนของ
ประชาชนจริงๆ ถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งคณะกรรมการระหว่างด าเนินการ
ด้วย จะได้ติดตามการด าเนินการว่าเป็นโครงการที่จ าเป็นและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเพียงใด   
2. เสนอให้มีวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการด าเนินโครงการว่าตรงตาม
รายละเอียดแบบแปลนหรือไม่  ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบโครงการ  
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณ 
3. ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า อยากให้เพิ่มความส าคัญให้
มากกว่านี้  เพราะต าบลสุมเส้า มีปัญหาเรื่องภัยแล้งและอุทกภัย 
4. เรื่องการตรวจสอบโครงการ ควรให้มีคณะกรรมการตรวจสอบต่างหาก  
ส่วนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้มีหน้าที่เพียงแค่
ติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป  



ที่ประชุม   รับทรำบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 5           กำรก ำหนดแนวทำงวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256๕) 
นำยบุญญำ ไชยนำพันธ์ - เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสุมเส้าเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ จึงขอให้คณะกรรมการเสนอ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561-256๕) ว่าจะก าหนดอย่างไร 

นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์ - เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรมีส่วนร่วม
ในการติดตาม ตรวจสอบโครงการทุกโครงการระหว่างด าเนินการและ
เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลปีละ 2 ครั้ง ใน
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม    

มติที่ประชุม   - เห็นชอบตามที่นายด ารงศักดิ์ นาสวัสดิ์ เสนอ  
 

 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี 
นำยก อบต.สุมเส้ำ  วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลำ  11.30 น. 
 
 
 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวพรลัดดา โถหินัง) 
                                    ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 

                                             ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 
                                         (นายด ารงศักดิ์  นาสวัสดิ์) 
                              ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.สุมเส้ำ 
ครั้งที่  2/256๓ 

วันที่  18 กุมภำพันธ์  256๓  
เวลำ 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุมเส้ำ 
----------------------------------- 

ผู้เข้ำประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์ นาสวัสดิ์  สมาชิกสภา อบต.สุมเส้า             กรรมการ 
2. นายนารี ค าภา   สมาชิกสภา อบต.สุมเส้า                      กรรมการ 
3. นายทองคูณ เบ้าทอง    สมาชิกสภา อบต.สุมเส้า                      กรรมการ 
4. นายสุรัตน์ ชมภูนิมิตร   ผู้แทนประชาคม                                กรรมการ 
5. นายหนูไกร สารีโส   ผู้แทนประชาคม                                กรรมการ 
6. นายทวี จ าปาทอง  ผอ.ร.ร.บ้านหนองแสนตอ                     กรรมการ 
7. นางสาวกนกพรรณ ศรีวิชัย ผอ.ร.ร.ดงยางวังโตนวิทยา           กรรมการ        
8. นายประภาส นาเสงี่ยม  ผู้อ านวยการกองช่าง                           กรรมการ 
9. นางอรดี ชานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
10. นายสมบูรณ์ นวนชนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
11. จ.ส.อ.ธนาธิป ไทยภักดี  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/เลขานุการ 

 
ผู้เข้ำประชุม 

1. นางทวินตรา  ทรงคาศรี นายก อบต.สุมเส้า 
                     2. นายบุญญา  ไชยนาพันธ์ ปลัด อบต.สุมเส้า 
 
เริ่มประชุม เวลำ 09.30 น. 

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายด ารงศักดิ ์นาสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ  ท า 
หน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม  
 
ระเบียบวำระท่ี 1           เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์     วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธำนกรรมกำร  องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ครั้งที่ 2 รอบเดือนมกราคม 256๓ 

(ติดตามระหว่างเดือนมกราคม 256๓ – เดือนมีนาคม 256๓)  
ที่ประชุม       - รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์ ตามท่ีผู้ช่วยเลขานุการ ได้อ่านรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมครั้งท ี
ประธำนกรรมกำร  1/256๓ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 256๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรรมการ

ท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเห็นต่างจากที่เลขานุการได้อ่านรายงาน ถ้าไม่มีผม
ขอมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ครั้งที่ 1/256๓ เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 256๒ ค่ะ 



ที่ประชุม       - ได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
นำยด ำรงศักดิ์ นำสัวสดิ์  3.1 การวางกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กา 
ประธำนกรรมกำร บริหารส่วนต าบลสุมเส้า ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ขออนุญาตที่ประชุม 

มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการครับ  
ที่ประชุม  - อนุญาต 
น.ส.พรลัดดำ โถหินัง  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ข้อ 28 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบนี้ เป็น
การด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 1 รอบเดือน 
มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม 256๒– ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จะต้องได้รับ
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ
ประเมินประสิ ทธิภาพขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ( Local 
Performance Assessment : LPA) ประจ าปี ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ได้ออกแบบเครื่องมือในการติดตามและ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้ถูกก าหนดไว้เพ่ือรอรับการตรวจประเมิน ด้านที่ 1 การบริหาร
จัดการ ซึ่ งมี  เป้าหมาย ที่  อปท.ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและพร้อมในการด าเนินการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถิ่น หัวข้อประเมินหมวดที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ย่อยที่ 
1.7 ปรากฎเกณฑ์การประเมิน ในระดับ 5 คะแนน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินตามแผนติดตามฯ และบันทึกผล
การติดตาม รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วน เสนอต่อผู้บริหาร 
อปท. แล้วผู้บริหาร อปท. รายงานผลให้สภา อปท. คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ จึงจะได้ 5 คะแนนเต็ม โดย



ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและ
ประ เมินผลครบทุกภาคส่ วน เ ป็นปั จจุ บั น , รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล , รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น, การประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และหลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-
plan ค่ะ ซึ่งในส่วนราชการภายในองค์กรทุกกองส่วนราชการจักต้อง
ด าเนินการ 

นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์  ในการวางกรอบแนวทางการติด ตามและประเมินผลแผนรอบ
ปีงบประมาณ 

ประธำนกรรมกำร 256๓ จึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ในการก าหนดกรอบแนว
ทางการติดตามในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ด้วยข้อมูลในระบบ      
e-plan หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน เพ่ือเป็นไปตามแนว
ทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
ประจ าปี 256๓ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ในส่วนของการติดตามและ
ประเมินผลแผนค่ะ  

ที่ประชุม  - มีมติทุกเสียงเห็นชอบแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์  3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
ประธำนกรรมกำร 2565) ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้ช่วยเลขานุการ ด าเนินการ  
น.ส.พรลัดดำ โถหินัง  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมา 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๓ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน 

256๒ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้วางกรอบ
แนวทางในการติดตามในรอบปีงบประมาณ 256๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนจะต้องด าเนินการติดตามการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที   ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 28 ก าหนดให้  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เ ดื อน เ มษายน แล ะภ าย ใน เ ดื อน ตุ ล า ค ม ข อง ทุ กปี  (4) แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบนี้ เป็นการด าเนินการ



ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 2 รอบเดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนมกราคม 256๓– มีนาคม ๒๕๖๓) ซึ่งสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (e-plan) 
ใน www.dla.go.th ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังสรุปเอกสาร
ประกอบแนบท้ายนี้ค่ะ 

นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์  ขออนุญาตสอบถาม ผู้อ านวยการกองช่างครับ ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบใน 
ประธำนกรรมกำร  ส่วนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ว่าเหตุใดในรอบไตรมาสงบประมาณแรก 

ถึงไม่มีการลงนามสัญญาด าเนินการ โครงการเลย จนปรากฏข้อมูลสรุปผล
การด าเนินงาน ปี 256๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ คิดเป็นร้อยละ 0 

นำยประภำส นำเสงี่ยม  เนื่องจากมีข้อจ ากัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในแบบรูปรายการงาน 
ผอ.กองช่ำง  ก่อสร้างที่ต้องผ่านการรับรองจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ

จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินการด้วย ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ต้องให้ผู้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับวิศวกรเป็น ผู้รับรองแบบ แต่องคืการ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า มีข้าราชการที่จบเพียงวุฒิ ปวช. ปวส.ป.ตรีบาง
สาขาที่ไม่ได้ตรงกับที่ต้องการ ไม่สามารถรับรองแบบได้ จึงท าให้ต้องชะลอ
และรอฟังแนวทางในการปฏิบัติก่อนครับ หากมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติ จะรีบด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ครับ 

นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์  ตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้ติดตามและรับทราบผลการติดตามแล้วนั้น ขอให้  
ประธำนกรรมกำร คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาว่าเห็นสมควรเพ่ิมเติม แก้ไข ในส่วนที่

เกี่ยวข้องข้อใดบ้าง เพ่ือจักได้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ในล าดับต่อไปครับ 

นำยประภำส นำเสงี่ยม  ขอเสนอความเห็น ในส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนท้องถิ่นว่า 
ผอ.กองช่ำง  เห็นควรให้เพ่ิมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือให้ผู้บริหาร 
หรือคณะท างานในล าดับที่เก่ียวข้องได้รับทราบปัญหานี้ด้วยครับ 

นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์  ขอให้เพ่ิมเติมแบบประเมินความพึงพอใจในท้ายสรุปของรูปเล่ม เพ่ือจักได้ 
ประธำนกรรมกำร ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ครับ 
จ.ส.อ.ธนาธิป ไทยภักดี  จะด ำเนินกำรน ำแบบสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำน 
เลขานุการ  ตำมโครงกำรที่ได้จัดท ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปครับ  
นายด ารงศักดิ์ นาสวัสดิ์  ในวันนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ด าเนินการติดตาม 
ประธำนกรรมกำร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256๓ รอบเดือนมกราคม 256๓ (ตั้งแต่เดือน

มกราคม 256๓ – เดือนมีนาคม 256๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอมติที่
ประชุมครับ  



ที่ประชุม  มีมติทุกเสียงเห็นชอบร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) พ.ศ.256๓ รอบเดือนมกราคม 256๓ (ระหว่าง
เดือนมกราคม 256๓ – เดือน มีนาคม 256๓) เพ่ือเสนอรายงานและ
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ 
ต่อไป 

 
 
 
ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
นำยด ำรงศักดิ์ นำสวัสดิ์   ขอเชิญที่ประชุมน าเสนอ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
ประธำนกรรมกำร 
 
เลิกประชุมเวลำ  12.00 น. 
 
 
 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวพรลัดดา โถหินัง) 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
จ.ส.อ.       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (ธนาธิป ไทยภักดี) 

หัวหน้าส านักปลัด 
เลขานุการ 

 
 
 

                                             ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 
(นายด ารงศักดิ์  นาสวัสดิ์) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


