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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2561 

วันจันทร์ที่ 30  เมษายน พ.ศ.2561  เวลา 09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

1. นายประพจน์  แสนบุญศิริ  รองประธานสภา อบื ต.พรส าราญ   ประพจน์  แสนบุญศิริ  
2. นายธนกร   ใจแก้ว เลขานุการสภา อบต.พรส าราญ   ธนกร   ใจแก้ว  
3. นางสุบิน  พรมแดน     สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 1 สุบิน  พรมแดน      
4. นายสมร  พรมกุล  สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 3 สมร  พรมกุล   
5. นางนงค์  เพ็ชรดี  สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 3 นงค์  เพ็ชรดี   
6. นายสุเนตร  ไอคอนรัมย์ สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 4 สุเนตร  ไอคอนรัมย์  
7. นายสุรศักดิ์  สมานมิตร  สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 5 สุรศักดิ์  สมานมิตร  
8. นายสัญญา  สอนวงค์แก้ว สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 6 สัญญา  สอนวงค์แก้ว  
9. นายอุทัย  มาทุมมี สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 6 อุทัย  มาทุมมี  

10. นายทองใส  กองแก้ว สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 7 ทองใส  กองแก้ว  
11. นายสุระ  มะตะราช สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 8 สุระ  มะตะราช  
12. นายวันชัย  สหัสวาปี สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 8 วันชัย  สหสัวาป ี  
13. นางทองอินทร์ เกตุแก้วเกลี้ยง สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 9 ทองอินทร์ เกตุแก้วเกลี้ยง  
14. นางจันทร์ทา  ผักผือ สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 9 จันทร์ทา  ผักผือ  
15. นายสายสนอง  สอดกลาง สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 10  สายสนอง  สอดกลาง  
16. นายอาเรา  เทียมเพชร  สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 10  อาเรา  เทียมเพชร  
17. นายบุญชู  ฝากไธสง สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 11 บุญชู  ฝากไธสง  
18. นายเสงี่ยม  ใบพิมาย สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 12 เสงี่ยม  ใบพิมาย  
19. นางบุญไพร  หลงรัก สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 12 บุญไพร  หลงรัก  
20. นายสมร  เดชารัมย์  สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 14 สมร  เดชารัมย์  
21. นางบุญหลาย  ซาซิโย สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 15 บุญหลาย  ซาซิโย  
22. นายพล  เกตุแสนเทียะ สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 15 พล  เกตุแสนเทียะ  
23. นายจตุรงค์  ปะวะศรี  สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 16 จตุรงค์  ปะวะศรี   
24. นายบุญทัน  ปะโปตินัง สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 16 บุญทัน  ปะโปตินัง  
25. นายวิจารณ์  เพ็งกาล สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 17 วิจารณ์  เพ็งกาล  
26. นายวิรัช   ปะวะภูโต สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 18 วิรัช   ปะวะภูโต  
27. นางสาวสายใจ  หงษ์สุด  สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 18 สายใจ  หงษ์สุด   
28 นายสมบูรณ์  นามภักดี สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ หมู่ที่  19 สมบูรณ์  นามภักดี  
29 นายบรรจบ  ศรีประทุม  สมาชิกสภา อบต.พรส าราญ  หมู่ที่ 19 บรรจบ  ศรีประทุม  
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญรอด  สุธารัมย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ   
2. นายสนั่น  ปักกาสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หมู่ที่  2 
3. นายไพสิทธิ์  หงษ์สุด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หมู่ที่  4 
4. นายบุญเพ็ง  สาคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หมู่ที่ 7 
5. นางสาวไกลรุ่ง  เอ้นแคน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หมู่ที่  ๑8  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1. นายบุญเกิด  วรรณสุทธิ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบต.พรส าราญ 

บุญเกิด  วรรณสุทธิ์  

2. นายอาชกฤษ   จันทร์แก้ว  ผู้อ านวยการกองช่าง   อาชกฤษ   จันทร์แก้ว  
3. นางสาวชวาลา  ชอบธรรม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ชวาลา  ชอบธรรม  
4. นางสุทธิลักษณ์  วรกิตติไพศาล นักพัฒนาชุมชน สุทธิลักษณ์  วรกิตติไพศาล  
5. นางสาวปัทมา  ดาวเรืองรัมย์ นักทรัพยากรบุคคล ปัทมา  ดาวเรืองรัมย์  
6. นางสาวขวัญใจ   บุญมีมาก นักจัดการงานทั่วไป ขวัญใจ   บุญมีมาก  
7. นางบังอร   วอหล้า คนครัว บังอร   วอหล้า  
8. นางค าขวัญ  ตุลาเพียร ผช.นักพัฒนาชุมชน ค าขวัญ  ตุลาเพียร  
9. นางสาวอันจุรี   ศรีนาแพง ผช.จพง.ธุรการ อันจุรี   ศรีนาแพง  

10. นางสุดาเนตร   เวสวรางกูร นักวิชาการศึกษา สุดาเนตร   เวสวรางกูร  
11. นางสาวณัฐกมล   แดนแก้ว นักวิชาการพัสดุ ณัฐกมล   แดนแก้ว  
12. นายเกษตรศาสตร์  สุวรรณวิโรจน ์ เจ้าพนังงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เกษตรศาสตร์  สุวรรณวิโรจน ์  
13. นางเมธิชา  วาระรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เมธิชา  วาระรัมย์  
14. นางสาวรุ่งนภา   หมั่นคง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ รุ่งนภา   หมั่นคง  

 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1. นายสมจิตร   ปักกุลนันท์ ก านันต าบลพรส าราญ สมจิตร   ปักกุลนันท์  
2. นายแสงดาว   อนุสิทธิ์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2 แสงดาว   อนุสิทธิ์  
3. นายนิยม   เพ็งอุดม  นิยม   เพ็งอุดม  
4. นายศกัดิ์  พุทธสา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองขวาง ศักดิ์  พุทธสา  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   
นายธนกร  ใจแก้ว     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  สมาชิกสภาผู้ 
 เลขานุการสภาฯ   ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ สมัย

สามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.๒๕61  วันจันทร์ที ่30  เมษายน พ.ศ.2561  เวลา 
09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ บัดนี้ถึงเวลาประชุม
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แล้ว  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ทุกท่าน  เข้าประจ าที่เพ่ือ
ตรวจนับองค์ประชุม 
   ผลการตรวจนับองค์ประชุม  ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พรส าราญ  อยู่ในต าแหน่ง  จ านวน  34  คน  

   มาประชุม    จ านวน    28  คน 
   ลาประชุม    จ านวน     -    คน 
   ขาดการประชุม   จ านวน     6   คน 

  องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งสามารถด าเนินการประชุมได้ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
สภาฯ  จ านวน  14    คน  และผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ  จ านวน  4  คน  ก่อนการ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านทราบเนื่องจาก นายบุญรอด  สุธารัมย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญ  ติดภารกิจจึงให้นายประพจน์   แสนบุญศิริ  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ขึ้นด ารงต าแหน่งแทน ต่อไปขอเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเชิญครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร   
  รองประธานสภาฯ   ส่วนต าบลพรส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2561  วันจันทร์ ที่ 30  

เมษายนพ.ศ.2561  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ขอเชิญ
เลขานุการสภา อบต.  แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  ครับ 

นายธนกร   ใจแก้ว    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ  
  เลขานุการสภาฯ   หน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2561  วันจันทร์ ที่ 30  เมษายน  2561  ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

    ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
    ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

            5.1  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รอบเดือนเมษายน  ครั้งที่ 1 

            5.2  ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2560 

   
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

-   ไม่มี     - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่แล้ว 
นายประพจน์   แสนบุญศิริ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ได้มีการประชุมสภาองค์กา 



4 
 

 รองประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลพรส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2561  เมื่อวัน 
 พฤหัสบดีที่ 15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลพรส าราญ  ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้แจกเอกสารให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุก
ท่านทราบแล้ว  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  33  วรรคสอง  กล่าวว่า  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการ
ประชุมให้กระท าโดยมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น  ดังนั้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม  รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติ
สภาฯ แห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์  หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก่ไขเพ่ิม  
  ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม 10  นาที  หากจะ
มีการแก้ไข  ขอให้เสนอได้ในที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน
การประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
เพ่ิมเติม  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ 74  ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมหรือไม่  ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ยกมือ 

มติที่ประชุม    มีมติรับรอง      25   เสียง 
   มีมติไม่รับรอง    -     เสียง 
   งดออกเสียง      4     เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม   
   -  ไม่มี    - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
       -  ไม่มี   - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่   
 5.1  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รอบเดือนเมษายน  ครั้งท่ี 1 
นายประพจน์  แสนบุญศิริ  ก่อนการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   
รองประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รอบเดือนเมษายน  ครั้งที่ 1  ขอเชิญท่านเลขานุการ

สภาฯ ไดช้่วยชี้แจงรายละเอียดระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเรียนเชิญครับ    
นายธนกร  ใจแก้ว    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร     
 เลขานุการสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 13  ให้ยกเลิกข้อความใน  (3)  ของข้อ 

39   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และให้ข้อความต่อไปนี้แทน (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่
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วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ ขอเรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การ 
รองประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลพรส าราญ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รอบเดือนเมษายน  ครั้งที่ 1  ได้
ชี้แจงต่อสภาฯ  ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญเกิด  วรรณสุทธิ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ท่านรองประธานสภาฯ 
       ปลัด อบต.   ท่านเลขานุการสภาฯ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  รายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รอบเดือน เมษายน  พ.ศ.
2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.2560  ถึง  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2561) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม(Monitoring)และการประเมิน (EvaluationX ) เป็นกระบวนการที่
แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ สามารถ
ก ากับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ จึงเป็นการติดตามผลที่ ให้ความส าคัญ ดังนี้    
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญหรือกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
พรส าราญ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้ง
ด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการ
ตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทอ
สอบผลการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดความชัด เจนที่ จะท า ให้ ทราบถึ งจุดแข็ ง (Strengths) จุ ด อ่อน 
(Weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค ( threat) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ (พ.ศ.2561-2564) โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพรส าราญ  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพ่ึงพอใจของประชาชนต าบลพรส าราญ 
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บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่
เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและ
อุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมือพบจุดอ่อนตั้งหยุดและถดถอยปัญหาลง
ให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเ พ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่
ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ 
หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควร
ปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญ 

4. เพื่อทราบถุงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญ 

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด รองปลัด หัวหน้ากองทุก
กอง ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์
กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลพรส าราญหรือสังคมส่วนรวมมาก
ที่สุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จ
ของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่ อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4. แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย 

  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 3 คน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน 2 คน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญ ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม
กับองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง  วิธีการ 
และห้วงเวลาที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ดังนี้ 

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การ
ติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการ
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ติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้น
ศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร 
ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็ด
หลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้า
ในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่
ก าหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวขี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น 
การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การ
วิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
โดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตาม
แผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข
ที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุป
แล้วจะวินิจฉัย/ สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญ 
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 3. การรายงานผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

พรส าราญ มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ เพื่อให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
 
 
 

    
                                         รายงาน             เสนอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เสนอ               เสนอ 
 
 

 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลพรส าราญ

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยว่าสามสิบวัน 

 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and 
evaluation tols for local development plans) เป็นส่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วน
ประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
และแบบสังเกตการณ์ ( Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้ง
เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

ผังขั้นตอนการรายงานผล 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลพร

ส าราญ 

 
สภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญ 

ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล

พรส าราญ 

คณะกรรมการพฒันา
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญ 

ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล

ส าราญ 
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพรส าราญก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1 ก าหนดกรอบเวลา ( Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
      1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
      2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของ

ไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
      3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ภายในเดือน เมษายน และ
ภายในเดือน ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตาม
ศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ มาปฏิบัติงาน 

1.4 ความก้าวหน้า ( Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการ
ต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่าน
มา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์
กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ซึ่งสามารถวัดได้ใน    เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ 
พ้ืนที ่จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness ) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผล
ลัพธ์และผลผลิต (outcome and Outqut ) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ
หรือการมีความสุข เป็นต้น 

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ
จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ทั้งใน
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการ
ติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

      1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
      2. เครื่องมือ 
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      3. กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้
อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
จะเกิดขึ้นได้ 

      2. การส ารวจ ( Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลต้องจดบันทึก (Record) สังเกต ( observe) หรือวัด (measurement) โดย
คณะกรรการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญ ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการ
ทดสอบและวัดผลเพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมิน
การปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไป
ตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับ
ผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informail interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่าง
ไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไร
ขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญมีการบันทึกการสังเกต 
แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต  

      3.3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Particpant observation) เป็นวิธีการ
สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน  

      3.3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ 

3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น  
การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลพร
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ส าราญ  คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญจะมี
บันทึกการส ารวจและทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

3.5  เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และ
โครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
5.ประโยชน์ของการติดตามแบะประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญ คือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ระหว่างด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการด าเนินการตามโครงการ  ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทาง
เดียวกัน 

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้
ทุกจุด  ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์  
ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. สามารถเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด  ความ
ต้องการ  สภาพปัญหาต่างๆที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอ
โครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก
ประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสีย  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่างๆ 

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท า
โครงการและรับผิดชอบโครงการ  มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ  และ
กระตือรือร้นในการแก้ไข  ตลอดจนปรับปรุงราละเอียดเนื้อหา  ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

6. การวินิจฉัย  สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ปลัด รอง
ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก กอง ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  สามารถ
วินิจฉัย  สั่งการได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่  นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลกรในองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  แต่
ละคนแต่ละส านัก กอง ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน  ประสานการท างานให้เป็นองค์รวม
ของหน่วยงาน  ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญเกิดความส าเร็จ
ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพล 

8.  สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ
ประชาชนในเขตต าบลพรส าราญ 

ในการติดตามและประเ4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ 
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ 
๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (โดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนด

กรอบและแนวทางในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความ
พอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  
ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การ
ประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้น
หรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการ
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พัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนใน
ชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
      ๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

      ๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบันพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  
โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศั ยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

      ๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพ

ติด  ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท          
      ๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

      ๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้ น 

ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ า
เลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

       ๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่

และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมี
จิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิ
ปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความ
เป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกใน
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  
การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่าง



15 
 

ประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับ

การแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไป

ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 

evaluation) 
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  
ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผล
กระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

  
๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน 
๔.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  
การเมือง  กฎหมาย  สั งคม  สิ่ งแวดล้อม  วิ เคราะห์ เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
๔.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมใน
ท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาส
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมิ นผลโดย
ก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
๔.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  

➢  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง  
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➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
๔.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๗  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๙  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
5. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตาม
และประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 
๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

(๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน  ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ 
ข้างต้น) 

    (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม       
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
  (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้ อมูล
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ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญใน
การน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัด
คุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 

อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามใน
สัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  
สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  

แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  
ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและผล 

สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ด าเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาล  ดังนี้   
๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

http://www.dla.go.th/
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๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการ       ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้
ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญใน
ภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพรส าราญในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วน 

                ต าบลพรส าราญในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  
ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-
อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

๗.   
  7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมาก
น้อยเพียงใด 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะ
ท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับ
การเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการ
เปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบก
พร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรค
เหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัด
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน 
(weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  
เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่ การพัฒนาแผนงาน
ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๗)  ท าให้ผู้ ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการ
ประเมินผลทราบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหา
อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ 
ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผล
โครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือ
ท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้ว
ได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหา
อุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลด
ความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะ
ท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 

 8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 พรส าราญ 

 ๖.๑  นายสุรศักดิ์  สมานมิตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
๖.2  นายสายสนอง สอดกลาง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ    
๖.3  นายปรีชา  ศรีบุญ   ผู้แทนประชาคมทองถิ่น  กรรมการ 
๖.4  นายวิโรจน์  สมมุติรัมย์   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
๖.5  นางสุทิณา  หงษ์ประสิทธิ์    ผอ.รพ.สต.บ้านโคกก่อง กรรมการ 
๖.6  ผอ.ร.ร.บ้านโนนยานาง    ผอ.ร.ร.บ้านโนนยานาง กรรมการ 
๖.7  นางเอ้ืออรินทร์ อาจกล้า   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          กรรมการ 
๖.8  นายสาโรจน์  บุญกลาง   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖.9 นายธนเดช  ประกอบกิจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖.๑0 นางสาชวาลา  ชอบธรรม   หัวหน้าส านักปลัด อบต. เลขานุการกรรมการ 

 
 

ส่วนที่ 2 
การติดตามประประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2566 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2566 

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  เป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา  5 ปี พ.ศ. 2561-2566 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และ
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
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และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอคู
เมือง  และแผนชุมชนต าบลพรส าราญ 

1.1.๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2.2.1 ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 
๑. การก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ าให้
เป็นไปด้วยความสะดวก 
๒. การขยายเขตการจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
๓. การขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 
๔. การบริการสาธารณะ 
๕. การพัฒนาแหล่งเก็บน้ า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑. การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปทางการเกษตร 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการ
ผลิต  เพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและร้านค้าชุมชน 
๓. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค  
๔. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครอบครัว  กลุ่มอาชีพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
๒. ด้านคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
๔. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
๕. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
๖. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
๒. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
๓. การบ ารุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบด้วย แนวทางการ
พัฒนา  ดังนี้ 
๑. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน   
๒. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
๓. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
๔. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๕. การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กร 
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๖.  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 
 

1.2 แผนพัฒนาสี่ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
  1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2654 (เฉพาะปี พ.ศ.2561) 
 ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ แผนงานทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 90 61,362,000 4 987,000 
แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,512,000 1 478,728.70 

แผนงานการเกษตร 5 4,600,000 0 0 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 200,000 0 0 

รวม 100 67,674,000 5 1,465,728.70 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

4 850,000 0 0 

แผนงานการเกษตร 5 2,650,000 0 0 
แผนงานการศาสนาและ 
สันทนาการ 

1 30,000 1 30,000 

รวม 10 3,530,000 1 30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 6 2,509,000 0 0 
แผนเคหะและชุมชน 10 1,705,000 0 0 

รวม 16 4,214,000 0 0 

 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20 3,270,000 1 4,800 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 45 18,917,500 0 0 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

แผนงานการศาสนาและ 
สันทนาการ 

28 16,175,000 0 0 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

7 670,000 0 0 

แผนงานการศึกษา 18 8,383,000 3 841,205.84 
แผนงานสาธารณสุข 6 1,120,000 0 0 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12 8,300,00 3 5,362,400 

รวม 71 54,391,730 6 6,203,605.84 
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กิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 57,000 0  

รวม 68 22,244,500 1 4,800 

 
 

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ด าเนินงานแล้วเสร็จ  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 

 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561) 
 
 

ล าดบั โครงการ งบประมาณ ร้อยละทีด่ าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนนิการจริง 

(บาท) 
ตามแผน 
พัฒนา 

 

ด าเนนิการ
จริง 

 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอคเูมือง 500,000.00 478,728.70 95.75 95.75 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านส าโรง 

หมู่ที่ 6 
278,000.00 275,000.00 98.92 98.92 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนยา
นาง หมูท่ี่ 11 

319,000.00 316,000.00 99.05 99.05 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านผักกาด
หญ้า หมู่ที่ 12 

200,000.00 198,000.00 99.00 99.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนเมอืง  
หมู่ที่ 13 

200,000.00 198,000.00 99.00 99.00 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
6 อุดหนนุทีท่ าการปกครองอ าเภอคูเมอืง ตามโครงการ

ของดอี าเภอคูเมอืง 
30,000.00 30,000.00 100 100 

การพฒันาด้านคณุภาพชีวติ 
7 โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 

(สพฐ) 
150,000.00 102,200.56 68.13 68.13 

8 โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 700,0000.00 33,005,28.00 47.15 47.15 
9 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000.00 2,706,500.00 54.13 54.13 

10 โครงเบ้ียยังชีพคนพกิาร 650,000.00 1,991,200.00   
11 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 80,000.00 23,500.00 29.37 29.37 
12 อุดหนนุค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่

ต าบลพรส าราญ 
2,200,000.00 706,000.00 32.09 32.09 

การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
13 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนในช่วงเทศกาล 10,000.00 4,800.00 48.00 48.00 

รวม 16,617,000.00 7,704,134.54   

 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance  Indicators) 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพร

ส าราญ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและ
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ส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิโดยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖
1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อ
สะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์
การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไข
ส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  
ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้น
ว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  
evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด 
ส าเร็จหรือไมส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ที่
ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล้านั้นจะหาวิธีการแกไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ์ หรือ
แม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วตามผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชนในการวาง
แผนการปฏิบัติงานในอนาคตเพ่ือให้การปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็น

เกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวน
ราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างานอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
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๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
    (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖4)  
                 ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
(๒)  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  และท่ีเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  
คะแนน) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :  มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน คะแนนเต็ม 
๕ คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

                             รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

                              ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสยัทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ : ขัน้ตอนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดบั 
ที ่

การด าเนินการ มีการด าเนนิการ 
(ใส่เครื่องหมาย √) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชมุประชาคมทอ้งถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาทอ้งถิน่  รับทราบปัญหา  ความตอ้งการ  ประเดน็การพัฒนา  และ
ประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลอืทางวชิาการ  และแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที ่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และขอ้มูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  

√ 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพฒันา   √ 
๓ คณะกรรมการได้น าขอ้มูลพืน้ฐานในการพฒันามาจากหนว่ยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
√ 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ √ 
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น √ 
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนทีเ่กนิศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ √ 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ √ 
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ √ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ √ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาได้ทันภายในเดือนมถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   √ 
มีการด าเนนิการครบ  ๑๐  ขัน้ตอน   
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๓.๕  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

(๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีและแผนพัฒนาสี่ปีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 1) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓ : ขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาสีป่ี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดบั
ที ่

การด าเนินการ มีการด าเนนิการ 
(ใส่เครื่องหมาย √) 

๑ ก าหนดสัดสว่นในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสอื ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที ่
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรือ่ง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัท าและ
ประสานแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่   

√ 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกวา่ร้อยละ ๖๐ ของสัดสว่น √ 
๓ มีการก าหนดประเด็นหลกัการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัดรวมทัง้วิสัยทัศน์  พันธกจิ  จุดมุ่งหมาย 
√ 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา √ 
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมทอ้งถิ่น √ 
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนทีเ่กนิศักยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา √ 
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ √ 
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา √ 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา √ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 √ 
มีการด าเนนิการครบ  ๑๐  ขัน้ตอน   

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คณุภาพแผนพฒันาสีป่ ี
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การตดิตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖4) 

การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพือ่ความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖
1–๒๕๖4) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
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๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสีปี่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสีปี่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถปุระสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี 
(๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตวัชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชีว้ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) และแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) แก้ไขเพิม่เติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 

265 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 72 27.17 - 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

72 27.17 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

13 4.90 0 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
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➢  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5  . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)   

13 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป ี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 

 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  คะแนน  ซึ่งต่ า
กว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้องปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนิน
โครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   
ข้อเสนอแนะ   

     เพ่ือให้การด าเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  
จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพรส าราญ  สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  ๒๑.๙๖  อาจจะท าให้สิ้น
ปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ
สูงสุดของประชาชน 

 
   แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานรายโครงการ 
   (การติดตามและประเมินผลโครงการ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

ชื่อโครงการ : .................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. ...................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ........................................ต าแหน่ง...................................... 
สังกัด : ส านัก/กอง .................................................................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องท่ีเลือก 
 

ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช่ ไม่ไช่ 
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๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผนชุมชน หรือจาก
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของ
ชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
************************** 
 

ส่วนที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ  1-3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ ได้
ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบ
ติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ  1-3/1 
(แบบอ่ืนๆ:ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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 แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

√  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

√  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล √  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล √  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลรว่มกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

√  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล มาจัดท าฐานข้อมูล √  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบล 

√  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน √  
๒.๗  มีการก าหนดเปา้หมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล √  
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา √  

๒.๑๐ มีการอนุมัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √  

๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  

 

 แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบที่   ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕
61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  
เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕
60 – กันยายน  ๒๕๖1 
 

 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
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 1.1 ชื่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
 1.2 รานงานผลการด าเนินงานระยะ  6  เดือน  (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
 
 ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี 

 

 
 
 
 
 

2.1 ผลการติดตามผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561-564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี1)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2 ปี 2563 ปี 2564  รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
 

จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

100 
97,674,000 77 86,555,700 32 16,717,000 14 9,097,000 221 571,526,700 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

10 
3,530,000 10 3,600,00 6 3,000,000 6 3,000,000 32 9,790,000 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

71 
54,391,730 62 32,968,000 48 16,978,000 48 16,978,000 230 121,345,730 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

16 
4,214,000 15 4,055,000 12 40,105,000 12 4,105,000 55 52,007,000 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

68 22,244,500 63 15,699,500 54 9,829,500 54 9,829,500 240 56,356,000 

รวมท้ังสิ้น 265 182,054,230 239 142,878,200 227 50,629,500 134 43,009,500 778 811,025,430 

 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
๕  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  
เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1 

 
 ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
 ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕60–มีนาคม  ๒๕๖1) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
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 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสี่ปี 
บรรจุในเทศบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่ปรากฏ
ในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 100 22 8.30 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 10 2 0.75 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 28 10.57 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 16 4 1.51 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

68 16 6.04 

รวม 265 72 27.17 

 
การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ 
๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
และป ระสาน แผน พั ฒ น าสามปี ของอ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  และห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  และการติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ    

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญ เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  และ
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     
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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าว
ข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

    (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการ
วัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  ตาม
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
        การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
           ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสยัทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
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แผนพัฒนาสี่ปี  (แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
สี่ปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยได้ด าเนินการติดตามและตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสีปี่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสีปี่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถปุระสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตวัชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชีว้ัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 

 
ส่วนที ่ ๕ 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan (www.dla.go.th) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ 
๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
ปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิด
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้

http://www.dla.go.th/
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เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 
เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลพร

ส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลพรส าราญ จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพ
ลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ส่วนที่ 6 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
พรส าราญ นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญและ อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่
เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  
สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60– มีนาคม ๒๕๖1) 
(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ 
ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจ าต าบล เป็น
ต้น 

 (2)  มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุน 

ทางเศรษฐกิจ  
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด  

(2)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ เป็น อบต.ขนาดกลาง  มี
งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบาย
ท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

(3)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  เป็นทางผ่านเศรษฐกิจของ
อ าเภอท าให้มีการจารจรบางเส้นมีรถผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ 

  ๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4)  มีตลาดนัดของในองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ   ๑  แห่ง 
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ 

ได้แก่ ข้าว  อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  9  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญกับ

ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(8)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(9)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑0)  องค์การบริหารส่วนต าบลพร าส าราญ  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการ

บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(๑1)  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จ านวน  1  แห่ง สนามฟุตบอล  ๑ แห่ง  

สนามตะกร้อ จ านวน  1  แห่ง สนามเด็กเล่น  9 แห่ง  
(๑2)  มีวัด   17 แห่ง   โบสถ์    ๑  แห่ง 
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(๑3)  องค์การบริหารส่วนต าบลพร าส าราญ  มีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

(๑4)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หอกระจายข่าว
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

(๑5)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(๑6)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 
๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง

อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนใน

รูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
(4)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  

เนื่องจากต้องสูบน้ า 
(5)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก

ฤดูกาล 
(6)  องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ

ด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่ องมือไม่เพียงพอ  
เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 

(7)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ     

(8)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก  

(9)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนในท้องถิ่น 
     ******************************** 

 
นายประพจน์   แสนบุญศิริ  ขอขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ 
ประธานสภาฯบริหาร  บริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ที่ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รอบเดือนเมษายน  ครั้งที่ 1  
ขอขอบคุณครับ 

   
  5.2  ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่ได้

เบิกตัดปีไว้งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
นายประพจน์   แสนบุญศิริ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช่วยชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญครับ 
   รองประธานสภาฯ       
นายธนกร  ใจแก้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการโอนงบประมาณขององค์กรปกครอง  
 เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543  การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย
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เป็นรายการใหม ่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณ
ครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ ขอเรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การ 
รองประธานสภาฯ  บริหารส่วนต าบลพรส าราญ ได้เสนอญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญเกิด  วรรณสุทธิ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ท่านรองประธาน 
       ปลัด อบต.   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

พรส าราญ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
       ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง  รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ในงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  แผนงาน การเกษตร   งาน อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ โครงการ
ขุดลอกสระหนองเสม็ด  หมู่ที่ 14  บ้านจังหัน  งบประมาณ  187,000.-บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินการขุดลอกสระน้ าหนองเสม็ด  หมู่ที่ 14  บ้านจังหัน  ต าบลพรส าราญ  
อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  27.00  เมตร  ยาว  68.00  เมตร  ลึก  
3.00  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2560-2562)  ของ อบต.พรส าราญ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 1.5  แนว
ทางการพัฒนาแหล่งเก็บน้ า  หน้า 124  ที่ 1  แห่งที่ 8  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพรส าราญมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันของโครงการดังกล่าว  โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ปละแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558  ข้อ  
59  ในคราวสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2560  เมื่อ
วันที่  29  สิงหาคม  2560  ไปแล้วนั้น 

     หลักการ 
       ขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ซึ่งการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว  เป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย  ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
หน่วยงาน  กองช่างเจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนรายจ่าย  ตามรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม 
     แผนงาน  การเกษตร 
     งาน  อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
     หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      รายการ  โครงการขุดลอกสระหนองเสม็ด  หมู่ที่ 14  บ้านจังหัน  จ านวน  
187,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดขยายสระน้ าหนองเสม็ด  จุด A  กว้าง  8.00  เมตร  
ยาว  58.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร  จุด B  กว้าง  19.00  เมตร  ยาว  60.00  
เมตร  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร  ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า  4,470  ลบ.ม. (ตามแบบ
แปลน  อบต.พรส าราญ  ก าหนด) 
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     โอนลด 
     แผนงาน  การเกษตร 
     งาน  อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
     หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      รายการ  โครงการขุดลอกสระหนองเสม็ด  หมู่ที่ 14  บ้านจังหัน  จ านวน 
187,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดลอกสระน้ า หนองเสม็ด  หมู่ที่ 14  บ้าน
จังหัน  ต าบลพรส าราญ  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  27.00  เมตร  ยาว  
68.00  เมตร  ลึก  3.00  เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2560-2562)  ของ 
อบต.พรส าราญ  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนา
ที่ 1.5  แนวทางการพัฒนาแหล่งเก็บน้ า  หน้า 124  ที่ 1  แห่งที่ 8   

     เหตุผล 
      เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการตามรายละเอียดโครงการได้  จึงมี

ความจ าเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและรายละเอียดงานให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่  ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนที่ได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงจุดที่ขุดลอก
สระน้ าจากบริเวณตรงกลาง  มาขุดลอกสระน้ าในด้านทิศเหนือเพ่ือจะได้สระน้ าที่ขนาด
ใหญ่มากขึ้น   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ที่เพียงพอต่อความต้องการ  ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนให้ได้มากท่ีสุด (ตามเอกสารรายงานประชาคมหมู่บ้าที่แนบมาพร้อมกับ
แบบประมาณการราคาของช่าง)  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้ง
จ่ายตามรายการดังกล่าว 

     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543 
      ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น  และ 
 ข้อ 31  การโอน   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  รายการที่ได้เบิกตัด
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้   
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 ฉะนั้น   จึงขอเสนอญัตติขอรับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  2561  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามรายละเอียดดังกล่าว  รวม  1  
รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  187,000.-บาท  (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
 ลงชื่อ  นายบุญเกิด   วรรณสุทธิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหาร 
   รองประธานสภาฯ  ส่วนต าบลพรส าราญ  ได้ชี้แจง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะเรียนถามหรือไม่

ครบั  ในเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการ
สภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมครับ   

      ต่อไปเป็นการขอมติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 
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มติที่ประชุม    มีมติเห็นด้วย     27   เสียง 
     ไม่เห็นด้วย         -     เสียง 
      งดออกเสียง        2     เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   
นายประพจน์   แสนบุญศิริ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ประธานสภาฯ  พรส าราญ  เชิญครับ 
นายบุญเกิด  วรรณสุทธิ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ท่านรองประธานสภา 
       ปลัด อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพร

ส าราญผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมมีเรื่องที่จะน าเรียนเสนอสภาฯ แห่งนี้ซึ่งก็คงเป็นเรื่องเดิม
คือเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในต าบลพรส าราญเราโดยใช้
เงินสะสมตอนนี้รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้
มีหนังสือแจ้งเรียนทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมเก็บรักษาไว้ให้น าเงินสะสม
ออกมาใช้จ่าย  1. เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในต าบล  2. เพ่ือ
เป็นการหมุนเวียนเม็ดเงินเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวม  ซึ่งผมเคยส่งหนังสือให้ท่านไปแล้ว  จึงอยากน าเรียนว่าการให้น าเงินสะสมมาใช้
จ่าย  ขั้นตอนของมันก็มีแต่เขาตัดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไปแล้วสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการน า
เงินสะสมออกมาใช้จะต้องมีการรายงานผลทุกเดือนส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลพร
ส าราญไม่มียอดในการรายงานเลย  ซึ่งเบื้องบนก็มองเราอยู่ว่าท าไมไม่น าเงินมาใช้
เพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเองในฐานนะท่ีปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.อยู่ผมไม่อยากท า
เหมือนในครั้งที่แล้วโดยเอาปัญหาของชาวบ้านแล้วมาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  เลยซึ่ง
สภาฯ  แห่งนี้ท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของท่าน
เพราะฉะนั้นผมขอน าเรียนปรึกษาว่าบางเรื่องที่เกิดปัญหาขึ้นมาตอนนี้ส าคัญท่ีสุดคือมันไม่
อยู่ในแผนงานโครงการซึ่งมันจ าเป็นจะต้องปรับแผนงานโครงการส่วนที่มันเกิดจากความ
ต้องการตรงนี้ผมขอเรียนตรงๆว่า  ณ  ตอนนี้เม็ดเงินที่เข้าหมู่บ้านของเราไม่ได้ออกจาก
ท้องถิ่นเราเลยส่วนมาเขาจะมาให้แก่ท้องที่คือก านันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นในส่วนของเงิน
สะสมผมอยากฝากไปยังท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ 
ได้น าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ  และขอให้ท่านได้พูดคุยกันจัดท าประชาคมพอท่านส่งมาให้
ผมแล้วในเรื่องมีหรือไม่มีในแผนมันเป็นเรื่องของผมที่จะด าเนินการให้ท่าน  ปัญหาตอนนี้
คือในส่วนราชการเราไม่มีการรายงานเรื่องการน าเงินสะสมไปใช้เลยก่อให้เกิดการท้วงติง
มาจากส่วนบนว่าท าไมต าบลพรส าราญไม่น าเงินสะสมไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้าน  ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไดพู้ดคุยกันให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  
เบื้องต้นขอน าเรียนเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ ขอขอบคุณท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร 
 รองประธานสภาฯ  ส่วนต าบลพรส าราญที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ 

  หรือไม่ครับ เชิญท่านบรรจบ  ศรีประทุม  ส.อบต.หมู่ที่ 19 
นายบรรจบ  ศรีประทุม   กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ท่านปลัด  

ส.อบต.หมู่ที่   องค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  
หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมมีเรื่องที่จะเสนอเป็นงานเรื่อง
ฉุกเฉิน  ถนน คสล.ในหมู่บ้านน้อยสุขสันต์  หมู่ที่ 19  ถนนเส้นท้ายหมู่บ้านทางด้านทิศ
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ตะวันตก  ถนนตรงนั้นจะมีน้ าไหลลงสระท าให้ถนนเซาะรถวิ่งผ่านท าให้คอนกรีตแตกพัง
เสียหายครึ่งซีกเป็นหลุมลึกใหญ่  จึงอยากให้ท่านช่วยพิจารณาซ่อมแซมเป็นงานเร่งด่วน  
ขอขอบคุณครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ เชิญท่านสมร   เดชารัมย์   
    รองประธานสภาฯ  ส.อบต.หมู่ที่ 14 
นายสมร   เดชารัมย์    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
   ส.อบต.หมู่ที่ 14   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  อยากสอบถามเรื่องวัคซีนฉีดโรคพิษสุนัขบ้า  ไม่ทราบว่าจะได้รับวัคซีนตอนไหน
ครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ เชิญท่านวิจารย์   เพ็งกาล   
   รองประธานสภาฯ  ส.อบต.หมู่ที่ 17 
นายวิจารย์   เพ็งกาล   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
  ส.อบต.หมู่ที่ 17   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  ผมมีเรื่องสงสัยอยากสอบถามทางผู้บริหาร  ด้วยบ้านหนองขวางน้อย  หมู่
ที่  17  ได้ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติ  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 และ 2560  ประมาณสองปีที่ยังไม่ได้ด าเนินการคือโครงการขุดลอก
สระหนองขวาง  ประชาคมหมู่บ้านจึงเห็นสมควรร่วมกันเปลี่ยนเป็นโครงการถนน คสล.
สายเรือนไหมรีสอร์ทถึงถนนลาดยางและได้ประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วและได้ส่ง
หนังสือมาถึง ท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.พรส าราญ  ประมาณเดือน 
มกราคม  พ.ศ.2561  ไม่ทราบว่าผลการพิจารณาของท่านเป็นอย่างไร  ติดขัดปัญหาข้อ
กฎหมายตรงไหนไม่เห็นยื่นญัตติเข้าสภาฯ  ให้พิจารณาในวันนี้  ขอขอบคุณครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ เชิญท่านทองใส   ค านอก   
    รองประธานสภาฯ  ส.อบต.หมู่ที่ 7   
นายทองใส   ค านอก    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  

ส.อบต.หมู่ที่ 7  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  ผมอยากสอบถามว่าเงินสะสมถ้าเราน าออกมาท าเป็นเงินเร่งด่วนได้หรือไม่
และถนนหน้าบ้านนายคูณ    หอมดวง  ถนนเป็นแอ่งลึกน้ าท้วมขังและถนนสายหน้าบ้าน
นางหม่อน  ปักกายโส  ถนนเป็นแอ่งลึกน้ าขังตอนนี้ไม่สามารถเดินได้  ถ้าเราจะน าเงิน
สะสมมาท าเป็นเงินเร่งด่วน  จึงอยากเรียนถามท่านว่าท่านจะท าได้หรือไม่ครับ  ผมมีเรื่อง
ที่จะสอบถามพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายประพจน์  แสนบุญศิริ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ เชิญท่านสุระ   มะตะราช   
รองประธานสภาฯ  ส.อบต.หมู่ที่ 8  
นายสุระ  มะตะราช    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  
  ส.อบต.หมู่ที่ 8  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2561  มีเหตุไฟไหม้ป่าอ้อยลามเข้าเขตป่ายาง
เจ้าหน้าที่ได้น ารถดับเพลิงเข้าไปช่วยเหลือจึงขอขอบคุณมายังท่านที่ได้ให้การช่วยเหลือ
เหตุไฟไหม้เกิดความเสียหายเป็นบางส่วนและอีกเรื่องคือถนนสามแยกบ้านหนองดุมน้อย 
ถนนมีระดับไม่เท่ากันท าให้มีน้ าท้วมขังอยู่ตลอดเวลาเป็นปัญหามากในช่วงนี้จึงอยากให้
ท่านช่วยพิจารณา  ขอขอบคุณครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหาร 
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 รองประธานสภาฯ ส่วนต าบลพรส าราญ  ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก  เชิญครับ   
นายบุญเกิด  วรรณสุทธิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ และท่าน 
       ปลัด อบต.  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  สิ่งที่ท่านสอบถามในวันนี้เป็นเรื่องความจ าเป็นความ

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งนั้น  ท่านบรรจบ  ศรีประทุม  ส.อบต.หมู่ที่ 19  ถนน 
คสล.พัง  ขอมอบหมายให้ท่านผู้อ านวยการกองช่างหลังจากเสร็จการประชุมแล้วให้ท่าน
ออกไปดูว่าจะด าเนินการซ่อมได้หรือไม่อยู่ในห้วงประกันสัญญาหรือไม่  ซึ่งงบซ่อมแซมปีนี้
ก็ตั้งไว้ไม่มากสิ่งที่เราจ าเป็นจะต้องใช้ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องเงินงบประมาณ  ท่านสมร  เดชา
รัมย์  ส.อบต.หมู่ที่ 14  เรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเดี๋ยวผมจะให้ท่านหัวหน้าส านัก
ปลัดเป็นคนตอบข้อซักถาม  ท่านวิจารย์ เพ็งกาล  ส.อบต. หมู่ที่ 17  สอบถามเรื่องขุด
ลอกสระหนองขวาง  ชาวบ้านได้ท าเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการมาส่งเรื่องเข้ามาตั้งแต่
เดือนมกราคมแล้ว  บ้านหนองขวางมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตามท่ีเราหาผู้รับจ้างได้แล้ว
สัญญามีการเซ็นแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันอยู่ในระหว่างห้วงสัญญาไม่เหมือนบ้านจังหัน  
หมู่ที่ 14  ยังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่เรื่องของบ้าน
หนองขวางเราได้ท าเรื่องหารือแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวไปยังอ าเภอยังจังหวัดซึ่งรอการ
ตอบกลับมาว่าจะให้เราท าอย่างไร  ซึ่งต้องไม่ลืมความเดือดร้อนเมื่อตอนสามปีที่ผ่านมา
บ้านหนองขวางน้อยตรงนี้ผมมาอยู่ที่นี้หลังจากท่ีต้องท าหน้าที่นายก อบต.  เกิดวิกฤษภัย
ขึ้นสามปีซ้อนมีการประกาศเป็นภัยพิบัติ  ตอนนี้ขอเรียนว่าอยู่ในระหว่างการหารือแนว
ทางการปฏิบัติว่าจะให้องค์การบริหารส่วนต าบลท าอย่างไรถ้าได้ผลอย่างไรผมจะเรียนให้
ท่านทราบอีกครั้ง  ท่านทองใส   กองแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7  และท่านสุระ  มะตะราช  หมู่
ที่ 8  ปัญหาเหมือนกันในเรื่องการจะต้องใช้งบประมาณเข้าไปแก้ไขในเรื่องถนนเป็นแอ่ง
เรื่องถนนเป็นแอ่งมันแก้ไม่ได้หรอกครับในเรื่องการซ่อมแซมมีทางเดียวคือต้องรื้อและเสริม
ระดับดินเข้าไปใหม่ต้องไม่ต่ ากว่าข้างละห้าสิบเมตรถึงจะยกระดับได้เพราะฉะนั้นเรื่อง
ต่างๆ มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากงบซ่อมของเราก็คงไม่พอผมจึงอยาก
ให้ท่านได้พิจารณาร่วมกันผมอยากให้เกิดจากความต้องการของพ่ีน้องประชาชนและท่าน
สมาชิกสภาฯ ในหมู่บ้านจริงๆ ตามที่ท่านทองใส  กองแก้  ส.อบต.หมู่ที่ 7  ถามว่าเงิน
สะสมสามารถน ามาใช้เป็นกรณีเร่งด่วนได้หรือไม่  กรณีใช้เงินสะสมใช้เหมือนงบประมาณ
ปกติล าดับแรกจะต้องมีในแผนก่อนถึงจะด าเนินการได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ 
แห่งนี้ก่อนถึงจะสามารถน าไปใช้ได้    ส าหรับเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิญท่าน
หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตอบข้อซักถามท่านสมาชิกสภาฯ  เชิญครับ 

นางสาวชวาลา   ชอบธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
 หัวหน้าส านักปลัด อบต.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกผู้ทรง 

  เกียรติทุกท่าน  ส าหรับเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ก่อนอ่ืนจะต้องขอขอบคุณท่าน 
อสม. ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ทีใ่ห้ความร่วมมือในการส ารวจยอดสุนัข  แมว  ใน
หมู่บ้านซึ่งตอนนั้นได้มีหนังสือเร่งด่วนไปเนื่องจากมันเป็นโครงการของเจ้าฟ้าหญิง                
ให้ท าการส ารวจและยืนยันลงในระบบคือยอดจ านวนสุนัข  แมว  ที่เราส ารวจไปทั้งหมด
ของต าบลพรส าราญในส่วนตรงนี้เราได้ยืนยันในระบบส่วนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่
ท่านได้สอบถามช่วงนี้วัคซีนขาดตลาดซึ่งมีปัญหาคือตอนนั้นวัคซีนของอธิบดีกรมของท่าน
ไม่มี อย.ช่วงตรงนี้ก็เลยยังไม่มีวัคซีนนะคะก็ขอให้ท่านรอก่อนถ้าวัคซีนมาตอนไหนทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  จะส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ไปอีกรอบในการออกฉีด
วัคซีนซึ่งในการออกฉีดครั้งนี้ก็จะมีอาษาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากปศุ
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สัตว์ที่ได้จากการฝึกอีกส่วนหนึ่งคือ  อสม.หรืออาษาท่ีได้มอบหมายส าหรับโครงการที่ท่าน
ทองใส  กองแก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 7  ได้สอบถามหมู่บ้านไหนที่มีโครงการเร่งด่วนให้ท่านไป
ตรวจแผนสี่ปีให้ท่านดูว่าหน้า 61  ปี พ.ศ.2561  ของเรามีโครงการที่จะด าเนินการ
หรือไม่ถ้าไม่มีจะให้เจ้าหน้าที่ออกประชาคมส าหรับเก็บตกในรอบนี้จะออกหลังจากมีการ
ประชุมสภาฯ เสร็จแล้วโครงการของหมู่บ้านไหนที่ไม่ได้อยู่ในแผนปี 2561  ก็จะให้
เพ่ิมเติมแผนเข้ามาและให้ล าดับความส าคัญ  1. ข้อจ ากัดของแผนสี่ปีคือเราต้องเอา
โครงการเร่งด่วนคือโครงการที่จะด าเนินการได้จริงๆ ท่านมองดูแล้วว่าโครงการนี้จะท าใน
ปี 2561  จะท างานเงินสะสมหรือจากเงินอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นแค่โครงการเดียว
เพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่หกเดือนส าหรับปี 2561  ส่วนโครงการไหนที่มีความส าคัญ
รองลงมาให้ท่านบรรจุไว้ในปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ส าหรับการประชาคมครั้งนี้
เพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องการประเมินผลแผนเพราะว่าโครงการของแผนสี่ปีตัวนี้คือเคยมี
ข้อทักท้วงจาก สตง.ว่าท าไมโครงการที่เสนอมาเราไม่ท าโครงการที่ท าท าไมต้องประชาคม
เพ่ิม  ขอให้ท่านคุยกับชาวบ้านขอให้โครงการที่มีความเร่งด่วนจริงๆ ที่ทีความเสียหาย
ค่อนข้างมากๆ  ขอเรียนชี้แจงพียงเท่านี้  ขอขอบคุณคะ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ  ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด อบต. ที่ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก  
รองประธานสภาฯ  สภาฯ ขอเชิญท่านผู้อ านายการกองช่าง  เชิญครับ   
นายอาชกฤษ   กองแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

 ผอ.กองช่าง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  ขอเสริมในเรื่องของการประชาคมเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ท่านจะเอา
เข้าประชาคมส่วนที่ผ่านมาก็มีแต่งบซ่อมแซมอย่างเดียวและงบโครงการในข้อบัญญัติ
ปีงบประมาณของเรา  ระเบียบใหม่ที่ผมได้แจ้งในที่ประชุมไปแล้วนั้นในเรื่องของท่านใดที่
จะท าโครงการปรับปรุง  เช่นถนนคอนกรีตทับแอกติกคอนกรีต  ก็ขอให้ท่านเสนอเข้ามา
ด้วยอย่างเช่นถนนคอนกรีตที่มีความช ารุดถ้าท่านต้องการปรับปรุงก็ขอให้ท่านพิจารณา
เข้ามาในแผนด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีในแผนแล้วเราจะไม่สามารถที่จะปรับปรุงให้ท่านได้ก็ขอ
ชี้แจงเพ่ิมเติมเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ ขอขอบคุณท่านปลัด อบต.  ปฏิบัติหน้าที่  นายก อบต.พรส าราญ  หัวหน้าส านัก  
  รองประธานสภาฯ  ปลัด อบต. และท่านผู้อ านวยการกองช่าง  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อซักถามของท่าน

สมาชิกสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ครับ  เชิญท่านบรรจบ  ศรีประทุม  
ส.อบต. หมู่ที่ 19  

นายบรรจบ   ศรีประทุม     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 19 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  ขอเพ่ิมเติมเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไมทราบว่ามีข้อแตกต่างกัน
อย่างไรส าหรับเรื่องนี้  พอดีลูกสาวของผมท างานอยู่ที่ อบต.บัวทองซึ่งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์
เหมือนกันเขาบอกว่าได้มีการฉีดไปเรียบร้อยแล้วไม่มีข้อขัดข้องอะไรแต่ท าไม อบต.พร
ส าราญถึงมีปัญหาขนาดอยู่ในจังหวัดเดียวกัน  ผมจึงรู้สึกสงสัย  ขอขอบคุณครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหาร 
    รองประธานสภาฯ  ส่วนต าบลพรส าราญ  ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก  เชิญครับ   
นายบุญเกิด  วรรณสุทธิ์   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภาฯ และท่าน 

  ปลัด อบต.  สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้มีหนังสือเร่งรัดมา
ทางหัวหน้าส านักปลัด อบต. ก็ได้ท าหนังสือสอบถามไปแล้วมันเป็นเรื่องท่ีต้องให้กรมปศุ
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สัตว์รับรองด้วยไม่สามารถท่ีจะไปสั่งซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้เพราะมันเป็นยาที่มีการ
ควบคุมเสร็จจากการประชุมผมจะให้หัวหน้าส านักปลัด อบต. ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบดูว่า อบต.บัวทองจัดซื้อมาจากไหนเพ่ือจะได้เร่งรัดให้เร็วขึ้น  และอีกเรื่องที่ผม
อยากประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบตามท่ีได้เกิดเหตุวาตภัยในเขต
ท้องที่ของเราซึ่งผมเองก็พยายามท าให้ท้องที่เรามีบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างจากท้องที่
เช่นกัน  ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ได้ตั้งกลุ่มไลน์สมาชิก
สภาฯ  ขึ้นมาเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะได้ออกช่วยเหลือชาวบ้านเราได้ทันท้วงที
ผมและผู้อ านวยการ  และหัวหน้าส านักปลัด อบต. ก็จะเข้าร่วมด้วยมีปัญหาอะไรจะได้
ช่วยเหลือได้ทันท้วงที  เหตุการณ์วาตภัยที่มันเกิดขึ้นทางท้องที่ได้มอบเป็นสิ่งของ
ช่วยเหลือแต่ของ อบต.เราช่วยเหลือเป็นเงินสด  ผมอยากให้ท่านมีบทบาทมีหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเหตุการณ์วาตภัยที่ผ่านมาโดยไปทั้งหมดสี่หมู่บ้านและบ้าน
ผักกาดหญ้าที่โดยหนักหลายหลังคาเรือนมีการช่วยเหลือตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นกว่า
บาท  เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุในท้องที่ขอให้ท่านออกส ารวจพี่น้องประชาชนเลยและให้
ท่านส่งเรื่องเข้ามาพร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาใบทะเบียนบ้าน
และรูปถ่ายผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือทันทีเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ท่าน
ประธานสภาฯ ดั้งกลุ่มไลน์ สมาชิกสภาฯ อบต.เสร็จแล้วจะได้ประสานงานช่วยเหลือ
ประชาชนผมจะให้ท่านออกร่วมกับผมในการมอบเงินช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนแจ้งเข้ามา
ผมจะให้กองช่างออกส ารวจประมาณราคาให้อย่าลืมว่าเราต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ช่วยกัน  ผมมีเรื่องที่จะฝากเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณครับ 

นายประพจน์   แสนบุญศิริ ขอขอบคุณท่านปลัด อบต.  ปฏิบัติหน้าที่  นายก อบต.พรส าราญ  มีสมาชิก 
      รองประธานสภาฯ   สภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่   
   ในเมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติม  ผม

ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  ผู้บริหาร  ปลัด อบต. 
หัวหน้าส่วนราชการ  ทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมกันวันนี้  ขอปิดประชุม  ครับ 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
 (ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                  (นายธนกร   ใจแก้ว)   
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
 
                                     (ลงชื่อ)                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายไพสิทธิ์  หงษ์สุด)   
                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หมู่ที่ 4 
 
      (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายวันชัย  สหัสวาปี)   
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หมู่ที่ 8 
 
                                       (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายบุญเพ็ง   สาคร)   
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                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  หมู่ที่ 7 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งนี้ เมื่อ............................. 
......................................................................................................................................................  

 
     (ลงชื่อ)                         ผู้รับรองมติการประชุมสภาฯ 
                                                  (นายบุญรอด  สุธารัมย์)   
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


