
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

วันพุธ ท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

--------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 
 1. นายไชยยุทธ เทพสูตร  ประธานคณะกรรมการฯ 
 2. นางศรีนันท เฉลิมพรเจือกุล สมาชิกสภา อบต. 
 3. นายกาวิล แยมศรวล  สมาชิกสภา อบต. 
 4. นายประสาร คงกะเรียน สมาชิกสภา อบต.  
  5. นางจันทรเพ็ญ เหมาะเจาะ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 
 6. นางศศิธร สุขอ่ิม  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 
 7. นางขวัญจิตต วิไลลักษณ รพ.สต.ปราณบุรี 
 8. นายชาญณรงค สุขอ่ิม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 9. นายธงชัย สมเสนาะ  เลขานุการคณะกรรมการ 
 

ผูไมมาประชุม 
 1. นายประเสริฐ รากทอง  ผูทรงคุณวุฒิ 
 2. นายชาตรี จันตรี  ผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 1. นางสาวพัชรินทร เหมือนแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.  
 

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายไชยยุทธ เทพสูตร ประธานคณะกรรมการ กลาวเปดประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    - ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครั้งท่ีผานมา) 
    - ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
    - ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

 

นายไชยยุทธ เทพสูตร  เรียนคณะกรรมการทุกทานในลําดับตอไปจะเปนในสวนของการติดตามและ 
ประธานคณะกรรมการฯ  ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เดือนตุลาคม  

2562 – มีนาคม 2563 ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
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จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ขอ ๒๙ กําหนดให 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เปนไปตามระเบียบฯ บรรลุตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และ
เพ่ือใหไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา อุปสรรคการ
ดําเนินการตามโครงการตางๆ อันจะเปนประโยชนในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในปตอไป  ขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียด 

 

นายธงชัย สมเสนาะ  เรียนคณะกรรมการทุกทาน สําหรับรายงานการติดตามและแผนพัฒนา  
หัวหนาสํานักปลัด  ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) จะเปนการดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชวงเดือน
ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ
ประเมินผล ข้ันตอนการดําเนินงาน วิธีการติดตามและประเมินผล และแบบ
รายงานการติดตามและประเมินผล 

สวนท่ี 2 เปนการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ตามแบบ 3 แบบ ดังนี้ 

- แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลโดยตนเองโดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง 
หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และสวนท่ี 
2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน  

- แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน แยกเปนดังนี้  

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     ในป 2563 มีโครงการ จํานวน 153  โครงการ งบประมาณ 53,360,700  

บาท 
   2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการ 

พัฒนาจังหวัด มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 153 โครงการ งบประมาณ 53,360,700 บาท 

   3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป 2561 จาก 
                                         โครงการท้ังหมด 153 โครงการ แยกไดดังนี้ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  

จํานวน 19 โครงการ โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 0 โครงการ  
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โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 134 โครงการ   
4. การเบิกจายงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป 2563 

แยกไดดังนี้ จายจากงบปกติ 4,712,579 บาท จายจากเงินสะสม 0.00 
บาท 

5. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2563 ไดรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 0 โครงการ งบประมาณ จํานวน 0 บาท  

- แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร จากยุทธศาสตร
การพัฒนา 6 ดาน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ในป 2563 
จํานวน 153  โครงการ ไดดําเนินการตามแผนพัฒนา จํานวน 19 
โครงการ คิดเปนรอยละ 12.42  

 

นายไชยยุทธ เทพสูตร  จะเห็นวาโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินในป 2563 มีท้ังหมด 154  
ประธานคณะกรรมการ  โครงการ ดําเนินการไปแลว 19 โครงการ ซ่ึงยังถือวาดําเนินการไดนอย  

เนื่องจากงบประมาณยังเขามาไมมาก ประกอบกับชวงนี้โรคไวรัสโควิด 19 
กําลังระบาดหนัก รัฐบาลไดเนนย้ําใหเวนระยะหางไมใหมีการชุมนุมเกิน 5 
คน ใหสวมหนากากอนามัยและลางมือใหสะอาดทุกครั้ง จึงทําใหโครงการ
บางโครงการไมสามารถดําเนินการได เม่ือโรคระบาดลดลงหรือมีวัคซีน
ปองกันอาจจะดําเนินการโครงการท่ีเหลือไดตามปกติ   

 

นายประสาร คงกะเรียน  เรียนทานประธาน โครงการตางๆ ท่ีเปนการชุมนุมเกินกวา 5 คน อาจจะ 
สมาชิกสภา อบต.  ดําเนินการยังไมได แตในสวนของโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไมวาจะ 

เปนไฟฟา ถนน ประปา หากมีเงินเขามาแลว ขอใหทานรีบดําเนินการดวย 
 

นายธงชัย สมเสนาะ  ทาง อบต. จะเรงใหชางดําเนินการโดยดวนถามีงบประมาณเพียงพอ 
หัวหนาสํานักปลัด  

 

นายไชยยุทธ เทพสูตร  มีคณะกรรมการทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีขอมติเห็นชอบ 
ประธานคณะกรรมการฯ           รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561  

- 2565) เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ตําบลบุร ีและสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีตอไป 
 

ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เดือนตุลาคม 2562 –  
มีนาคม 2563 เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ปราณบุรี และสภาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 

    - ไมมี 
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เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสาวพัชรินทร  เหมือนแสง) 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
   (นายธงชัย สมเสนาะ) 

           กรรมการและเลขานุการฯ 
 
 
(ลงชื่อ)....................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                         (นายไชยยทุธ เทพสูตร) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

วันพุธ ท่ี 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

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


