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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 

วันท่ี 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. 

---------------------- 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1. นายณัฏฐภรณ์  ย่ิงนคร ประธานกรรมการ   

2. นายปรานอม  วิหกฤทธ์ิ กรรมการ   

3. นางบุญเรยีบ อภิวันท์ กรรมการ   

4. นางมยุร ีส าเภาพล กรรมการ   

5. นายสมพร  ดิสโร กรรมการ   

6. นางยุราภรณ์  ชุมเมฆ กรรมการ   

7. นายอนริุจน์  ภู่ขวัญทอง กรรมการ   

8. นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ กรรมการ   

9. นางจรรยา กมิิฬาร์ กรรมการ   

10. นางอรุณี บุญค า กรรมการ   

11. นายพรชัย  จุลแก้ว กรรมการ/เลขานุการ   

 

เริ่มประชมุเวลา 10.10น. 

 โดยมนีายณัฏฐภรณ์  ย่ิงนคร ประธานกรรมการฯ เปน็ประธานในท่ีประชุม ด าเนนิการประชุม

ตามระเบยีบวาระดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 

ประธาน   สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่าน ตามที่ทุกท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ

ที่2) พ.ศ.2559 ข้อ29(1),(2) ก าหนดให้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและด าเนินการติดตามประเมินผล 
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แผนพัฒนานั้น ซ่ึงระเบียบดังกล่าวก าหนดให้ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. 

ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 

2559-มีนาคม 2560 รอบที่ 2 เมษายน-ตุลาคม 2560 โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ได้ด าเนินการร่างรายงานผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามา

เรียบร้อยซ่ึงผมจะได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ประธาน   ก่อนอ่ืนผมจะขอช้ีแจงเรื่องอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงมี  ดังนี้ 

 1.ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการการ

พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

โดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ต่อไปจะดูเรื่องการก าหนดแนวทางการติดตามก่อนว่า การก าหนดแนวทาง 

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ได้

ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยควรมีการก าหนดรูปแบบที่

จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  ก็เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมในแต่ละ

โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลของการ

ด าเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  

ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จะมีการแบ่งแยกการด าเนินงานในการติดตาม

และประเมินผลไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของแนวทางคณะกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็น

อย่างไรบ้าง เชิญเสนอได้เลยครับ 

นางจรรยา กิมิฬาร์ 

  ค่ะท่านประธานตามที่ดูในเอกสาร ดิฉันเห็นว่าว่า การก าหนดแนวทาง  

/วิธี... 
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วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  

ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยมีการก าหนดรูปแบบที่

จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  ก็เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมในแต่ละ

โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่และผลของการ

ด าเนินงานตามโครงการเกิดประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  

ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย จะมีการแบ่งแยกการด าเนินงานในการติดตาม

และประเมินผลไว้อย่างชัดเจน และในการก าหนดแนวทางและวิธีการมีการ

ด าเนินการตามหนังสือ และคู่มือของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการก าหนดกรอบ

แนวทาง ไว้ชัดเจนแล้ว ท าให้เข้าใจได้ไม่ยากค่ะ  

โดยมีการพิจารณา ตามแบบประเด็นการพิจารณา โดยประเมินผลยุทธศาสตร์

เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

การการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี

ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผน 

ซ่ึงรูปแบบและประเด็นการพิจารณาเป็นไปตามตัวก าหนดที่ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถ่ินส่ีปี เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งในส่วนนี้คิดว่าเหมาะสมแล้วค่ะ 

ประธาน  ต่อไปก็จะเข้าสู่รายละเอียดซ่ึงผมจะอธิบาย โดยคร่าวๆเกี่ยวกับผลการติดตาม

และประเมินผลแผน ซ่ึงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดท าเป็นร่างข้ึนมา

ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้คือ  

   ส่วนที่ 1 บทน า ก็จะกล่าวถึงหลักการ ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 

วิธีการ กรอบแนวทางในการด าเนินการติดตามและประเมินผล ซ่ึงผมอยากให้ดูในส่วน

นี้และให้ท่านพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามว่าที่ด าเนินการอยู่

เหมาะสมหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้ครับ 

ประธาน    ครับ ท่านอ่ืนมีอะไรจะเสนอแนะอีกบ้างครับ ต่อไปก็จะเป็นผลการติดตาม    

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี

(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2559  

/1.ยุทธ… 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ จ านวน            

252,614 บาท 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ จ านวน 126,000 บาท 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 1 บาท 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 2โครงการ งบประมาณ 

5,375,300 บาท 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 52,800 บาท 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ 643,366

บาท 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 14โครงการ 

งบประมาณ 2,550,000 บาท 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 6  

โครงการ งบประมาณ 301,088 บาท 

 โดย ได้ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 -2564 ในรอบ

เมษายน จ านวน 49 โครงการ จากโครงการในแผนพัฒนาทั้งหมด 128 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 40.00 ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียดบางส่วนไปแล้วนั้น ท่านคณะกรรมการท่าน

ใดคิดเห็นอย่างไรบ้างขอเชิญแสดงความคิดเห็นครับ 

นางมยุรี ส าเภาพล     จากที่ท่านประธานได้แจ้งมานั้น ตามรายละเอียดเอกสารที่น าเสนอนั้น ในส่วน

ผลการด าเนินงานของอบต.นาทรายจากโครงการต่างๆที่ได้มีการด าเนินการ กับจ านวน

โครงการที่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ซ่ึงอยู่ในอัตรา

ที่ไม่มากนัก อาจเป็นเพราะระยะเวลาเพียงครึ่งปีแรก งบประมาณที่อบต.ได้รับการจัดสรร

มาก็อาจไม่เพียงพอ ท าให้สามารถด าเนินโครงการได้น้อย แต่คิดว่าโครงการที่ด าเนินการ

ก็ได้ด าเนินการครอบคลุมทุกด้าน แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ อบต.ก็ควรมีมาตรการหรือแนว

ทางการพัฒนาหรือการด าเนินโครงการให้ได้มากที่สุดด้วยนะคะ 

/ประธาน… 
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ประธาน   ครับส าหรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ซ่ึงอบต.นาทรายได้มีการปรับลด

จ านวนโครงการลงเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปได้บรรลุเป้าหมายมากข้ึน และเป็น

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย และ

ระเบียบก าหนดให้ประเมินผลสองครั้ง ครั้งนี้เป็นรอบที่1ของปีงบประมาณ ซ่ึงต้น

ปีงบประมาณ เราได้รับเงินจัดสรรมาน้อยครับ  

   ผมขอช้ีแจงในส่วนต่อไปคือ ส่วนที่3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตาม

แบบการก าหนดประเด็นการพิจารณาการปฏิบัติงาน ซ่ึงในส่วนนี้ก็จะมีข้อที่ (1) กับข้อ

ที่ (2) ซ่ึงเป็นประเด็นการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาไว้แล้วในส่วนที่ 

5 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ซ่ึงปรากฏอยู่ในรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2560-2652) รอบเดือนตุลาคม 2560 ก็ขอให้

ท่านพิจารณาดูจากเอกสารอีกครั้งนะครับ 

นางจรรยา  กิมิฬาร์  จากการดูผลจากการตั้งประเด็นพิจารณาข้อ ที่(3)การน าแผนไปปฏิบัติ ใน

ประเด็นที่ 9 ด้านผลการด าเนินโครงการ ตามที่ได้ตั้งเกณฑ์คะแนน มาก็ถือว่า

เหมาะสม แต่ เรายังด าเนินการได้เพียงร้อยละ 40 ซ่ึงได้ คะแนน 40คะแนน  ซ่ึงก็เป็น

ผลมาจาก จ านวนโครงการที่น ามาด าเนินการไม่มากนัก เมื่อเทียบอัตราส่วนร้อยละกับ

จ านวนโครงการทั้งหมด ก็ควรเสนอผู้บริหารปรับปรุงแก้ไขการพัฒนา เพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากข้ึน ส่วนประเด็นผลกระทบหรือความ

เสียหายที่เกิดข้ึนจากโครงการกไ็ม่มี ก็ถือว่าดีค่ะ 

ประธาน       ครับต่อไปเป็นส่วนที ่4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ซ่ึงท่านคณะกรรมการ

ก็คงมีความเข้าใจในส่วนนี้ดี นะครับ  

   ส าหรับส่วนที่ 5 การติดตามคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ซ่ึงตามที่แจ้งแล้วว่า

เป็นการสรุปคุณภาพแผนฉบับนี้ ซ่ึงเราก็ได้สรุปไปแล้ว ในรายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 )ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ และที่ให้ใส่

ไว้ในเล่มนี้ เพ่ือจะได้ เป็นข้อมูลประกอบ และในส่วนที่ 6 การสรุปผลในภาพรวมของ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท่านคณะกรรมการท่านใด มีอะไรจะน าเสนอ

อีกบ้างครับขอเชิญได้เลยครับ  
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นายพรชัย จุลแก้ว กระผมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ อยากจะให้มีการเสนอแนะผู้บริหารใน

การพิจารณาให้มีการติดตามหรือรายงานผลการน าเนินโครงการทุกโครงการ เพ่ือจะ

ได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา และขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ

โครงการ ได้จัดส่งผลการด าเนินงานตามที่ผมได้ให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้

ร้องขอเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด้วย

ครับ 

ประธาน   ครับผมขอให้มีการบันทึกและน าเสนอเป็นข้อแนะก็ผู้บริหารในคราวต่อไปนะครับ  

ส าหรับวันนี้ผมก็จะขอน าเอาผลการประเมินให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซ่ึงได้มา

ช่วยในการจัดท ารายงาน เพ่ือได้จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารได้แจ้งต่อ

สภาและ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เพ่ือประกาศให้

ประชาชนทราบต่อไปครับ และขอชอบคุณกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สละ

เวลามาร่วมประชุม ขอปิดประชุมครับ 
    

         ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

                  (นายพรชัย จุลแก้ว)                                

                 กรรมการ/เลขานุการ                           

            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                                 

                                                                           ( นายณฏัฐภรณ์  ยิ่งนคร) 

                                                                       ประธานคณะกรรมการติดตามฯ 

                                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


