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ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลหนองไข่น้า
เรื่อง 1.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 –กันยายน 2562)
2.ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565)
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1
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4
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5
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ยวน เงาโคกสูง
6
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่น้า
กรรมการ
สมใจ ผิวสา
7
นางสาวสุดารัตน์ อินทร
กรรมการ
สุดารัตน์ อินทร
8
นางพรทิพย์ พงชะเกาะ
กรรมการ
พรทิพย์ พงชะเกาะ
9
นางเจียมใจ มาตรโคกสูง
กรรมการ/เลขานุการ เจียมใจ มาตรโคกสูง
ผู้ไม่มาประชุม
1.นายศักดิ์สิทธิ์ สอดโคกสูง
2.นายล้วน ศรีทอง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสาวสมมุ่ง แหวนโคกสูง

ต้าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล
ต้าแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ 7

กรรมการ
กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ มาครบองค์ประชุมแล้ ว นายปักษา เสนาสังข์ ต้าแหน่ง
ประธานกรรมการ ได้ท้าการเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานกรรมการฯ:

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 12 ได้ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ดังนี้
(1) ก้าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่ น พร้ อ มทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒ นาให้ ประชาชนในท้อ งถิ่ นทราบในที่เ ปิด เผยภายในสิ บห้ าวั นนั บแต่วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท้างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931
ลงวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้ อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2564) ให้ทบทวนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่ง
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด้าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ดังนั้น วันนี้จึงเป็นการประชุมเพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
๒๕๖1 ถึงกันยายน 2562) และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลหนองไข่น้า ครับ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานกรรมการฯ:
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานกรรมการฯ:
นักวิเคราะห์ฯ:

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7
ธันวาคม 2561)
ขอให้ ค ณะกรรมการฯได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่
3/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จ้านวน 6 หน้า ได้โปรดพิจาณา
ไปทีละหน้า ซึ่งถ้าหากมีข้อผิดพลาด จะได้ให้ฝ่ายเลขานุการ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ
เรียน คณะกรรมการทุกท่าน ส้าหรับวันนี้เป็นการประชุมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 –กันยายน 2562) โดยด้าเนินการแยกตามยุทธศาสตร์
จึงขอรายงานสรุป ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
บรรจุในแผนฯ 53 โครงการ งบประมาณตามแผนฯ 14,118,000 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติฯ 27 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 4,721,000
บาท ด้าเนินการแล้ว 14 โครงการ งบประมาณใช้ไป 2,751,921.41 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
บรรจุในแผน 15 โครงการ งบประมาณตามแผนฯ 3,912,000 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติฯ 9 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 1,117,500 บาท
ด้าเนินการแล้ว 6 โครงการ งบประมาณใช้ไป 849,890 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บรรจุในแผน 45 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 5,850,688 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัตฯิ 13 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 3,866,500 บาท
ด้าเนินการแล้ว 7 โครงการ งบประมาณใช้ไป 3,136,749.61 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
บรรจุในแผน 26 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 12,019,000 บาท บรรจุ
ใน เทศบัญญัติฯ 15 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 9,719,000 บาท
ด้าเนินการแล้ว 6 โครงการ งบประมาณใช้ไป 8,862,650 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
บรรจุในแผน 3 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 380,000 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติฯ 2 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 310,000 บาท
ด้าเนินการแล้ว 1 โครงการ งบประมาณใช้ไป 282,800 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
บรรจุในแผน 16 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 800,000 บาท บรรจุใน
เทศบัญญัติฯ 1 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 50,000 บาท
ด้าเนินการแล้ว 1 โครงการ งบประมาณใช้ไป 23,550 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
บรรจุในแผน 6 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 610,000 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติฯ 3 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 290,000 บาท ด้าเนินการ
แล้ว 1 โครงการ งบประมาณใช้ไป 214,644 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
บรรจุในแผน 289 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 174,116,300 บาท
บรรจุในเทศบัญญัติฯ 40 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ 9,686,700
บาท ด้าเนินการแล้ว 6 โครงการ งบประมาณใช้ไป 761,500 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
บรรจุในแผน 6 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 115,000 บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติฯ 4 โครงการ งบประมาณตามเทศบัญญัตฯิ 75,000 บาท ด้าเนินการ
แล้ว 2 โครงการ งบประมาณใช้ไป 39,026.41 บาท
สรุป รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561 – กันยายน 2562)
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นางสาวสมมุ่ง แหวนโคกสูง:
นักวิเคราะห์ฯ

นางสาวสุดารัตน์ อินทร:
กรรมการ
นางเจียมใจ มาตรโคกสูง:
กรรมการ
นายยวน เงาโคกสูง:
กรรมการ

เทศบาลต้าบลหนองไข่น้าสามารถน้าโครงการในแผนไปปฏิบัติได้ จ้านวน
114 โครงการ โดยคิดเป็นร้อยละ 24.84 ของแผนพัฒนา และสามารถน้า
โครงการตามเทศบัญญัติไปปฏิบัติได้ จ้านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.59
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 38.60 ของโครงการที่แล้วเสร็จตามเทศ
บัญญัติ มีการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งสิ้น 16,962,731.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 56.85 ของงบประมาณตามเทศบัญญัติ และจากประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาล
ต้าบลหนองไข่น้า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวมยุทธศาสตร์และประเด็ นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้
ดังนี้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 73.69
 ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ
73.69)
- พอใจมากสูงสุด ร้อยละ 76.81 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สวัสดิการสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- พอใจมากต่้าสุด ร้อยละ ๗1.82 (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้าน
สาธารณสุข)
 ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 73.69)
- พอใจมากสูงสุด ร้อยละ ๗9.81 (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม)
- พอใจมากต่้าสุด ร้อยละ 67.02 (มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ)
ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ได้โปรดพิจารณาเอกสารที่ได้จัดท้าและ
เสนอ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความเห็น สอบถาม หรือไม่
ค่ะ จากการลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนในเขตต้าบลหนองไข่น้า เพื่อ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลหนอง
ไข่น้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามผลการประเมินข้างต้น ยุทธศาสตร์
ที่มีความพึงพอใจน้อย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ซึ่งจากการ
สอบถามประชาชนในพื้นที่ ก็จะบอกว่าการด้าเนินการเกี่ยวกับการก้าจัดยุงลาย
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่ค่อยประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร ประชาชนในเขตต้าบล
หนองไข่น้า เป็นไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น
ขอสอบถามค่ ะ เกี่ ย วกั บ โรคไข้เ ลื อ ดออก ทาง อสม.ของแต่ล ะหมู่ บ้ า น ได้ มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกันโรคดไข้เลือดออกบ้างไหมค่ะ
ตอนนี้ ทาง อสม.ของแต่ ล ะหมู่บ้า นได้มีก ารออกเดิ นรณรงค์ ให้ ท้าความสะอาด
บ้านเรือนให้สะอาด คว่้าน้้าที่ขังในกะลา เพื่อก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลาย ค่ะ
ครับ ผมเห็นว่าการเกิดโรคไข้เลือดออกในต้าบลหนองไข่น้า มีสาเหตุมา
จากครัวเรือนไม่จัดเก็บท้าความสะอาดบ้านเรือนด้วยครับ
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กระผมขอสอบถาม ครับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประธาน
ใส่ว่าอยู่ระหว่างด้าเนินการคืออะไรครับ แล้วเพราะอะไรถึงอยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการหลายโครงการ
ค่ะส้าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ นั้น เป็นโครงการของกองช่างจะเป็นโครงการก่อสร้างถนน ทั้งถนน
หินคลุก ถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้้า ซึ่งมีทั้งหมดรวมทั้งที่จ่ายจากงบประมาณ
ในเทศบัญญัติและจ่ายเงินสะสม จ้านวน 40 โครงการ ค่ะ ด้าเนินการแล้วเสร็จ
6 โครงการ ไม่ได้ด้าเนินการ 6 โครงการ ที่ใส่ ว่าอยู่ระหว่างด้าเนินการ 28
โครงการ บางโครงการท้าสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างก้าลังลงงาน เช่น เทคอนกรีต
บางโครงการได้ด้าเนินการเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบงานให้กรรมการตรวจรับงาน
จ้าง จึงยังไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณค่ะ เราจึงใส่ว่าอยู่ระหว่างด้าเนินการค่ะ
ค่ะ แล้วที่หมายเหตุว่ากันเงินเบิกจ่าย เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ทางเทศบาล
ต้าบลหนองไข่น้า จึงต้องขอนมุติกันเงินที่จะเบิกจ่ายไว้ ซึ่งเงินที่จะเบิกจ่ายเป็นเงิน
งบประมาณในเทศบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งเงินที่อนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ
รายจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่ะ
ครับ ผมขอสอบถามครับ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า ที่ไม่ได้
ด้าเนินการ ครับ
ส้าหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า นั้น เราตั้งงบประมาณไว้เพื่ออุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะว่าการขยายเขตไฟฟ้าทางเทศบาลต้องประสาน
ไปที่การไฟฟ้า ขอให้การไฟฟ้าออกมาส้ารวจและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย
ของการขยายเขตไฟฟ้าค่ะ ทางเทศบาลต้าบลหนองไข่น้าได้ตั้งงบประมาณ
ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนให้การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ซึ่งโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า การไฟฟ้าต้องออกมาด้าเนินการให้เทศบาลทุกขั้นตอน เช่น ค่าเสาไฟฟ้า
การปักเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานของการไฟฟ้า ทางเทศบาลไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ ค่ะ
ผมเคยสอบถามการไฟฟ้ า เรื่ อ งการขยายเขตไฟฟ้ า แรงต่้ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องการ
ไฟฟ้า ชี้แจงว่าการขยายเขตไฟฟ้านั้นต้องดูด้วยว่าเส้นทางที่ขอขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้านั้น มีบ้านกี่หลังคาเรือนที่ต้องการใช้ไฟฟ้าแรงต่้า ถ้ามีบ้านหลังเดียวก็ไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ ครับ
ค่ะในปีงบประมาณ 2562 ทางกองงานผู้รับผิดชอบได้ประสานไปยังการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า ซึ่งทางการไฟฟ้ายังไม่ได้
ด้าเนินการให้ ทางเทศบาลจึงไม่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคค่ะ
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2564) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม
2561 – กันยายน 2562) ตามเสนอ
3.2 การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลหนองไข่น้า
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- การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลหนองไข่น้าประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเชิญ นัก
วิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ไปแล้วนั้น ซึ่งเทศบาลต้าบลหนองไข่น้า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ฯ จะต้องดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี รู้ถึงความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพืน้ ที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหาร
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาปีต่ อไป คณะกรรมการติดตามฯ จะต้องกาหนดกรอบ
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้
๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังนี้
- หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว
๕๗๙๗ ลงวัน ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เรื่ อง ซั ก ซ้อ มแนวทางการจัด ท าและ
ประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
กาหนดให้
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติด ตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาต่อ ผู้ บริห ารท้ องถิ่น เพื่อ ให้ ผู้ บริห าร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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๒.๑ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของ
เทศบาลตาบลหนองไข่น้า ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการติดตาม
๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดาเนินการวัดผลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบบันทึก
ข้อมูลรายงาน ดังนี้
๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙)
๒. แบบที่ ๑ – ๓/๑ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการ
จัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่ น สี่ ปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การประเมินผลในเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจ
ความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ พึง
พอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลหนองไข่น้าในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลหนองไข่น้าในแต่ละยุทธศาสตร์
ดิฉัน มีเรื่องที่จะชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติม
อะไรอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ
ตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กาหนดแนวทางการติดตาม ว่าจะดาเนินการติดตามอย่างไร ช่วงไหนค่ะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61และหนังสือสั่งการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการฯต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล

๘

นางพรทิพย์ พงชะเกาะ:
กรรมการ
นายประกอบ นิลแท้:
กรรมการ

มติที่ประชุม
นายปักษา เสนาสังข์:
กรรมการ
นางสาวสมมุ่ง แหวนโคกสูง:
นักวิเคราะห์ฯ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสามารถกาหนดจานวนครั้งของการ
ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนเป็นรายไตรมาส กล่าวคือใน 1 ปี
งบประมาณนั้นมี 4 ไตรมาสๆละ 3 เดือน ค่ะ กรรมการทุกท่านมีความคิดเห็น
อย่างไรค่ะ เสนอได้เลยค่ะ
ค่ ะ ดิ ฉั น มี ค วามเห็ น ว่ า ประชุ ม คณะกรรมการปี ล ะ 2 ครั้ ง ไตรมาสที่ 2 และ
ไตรมาสที่ 4 ดีไหมค่ะ เพราะในช่วง 2 ไตรมาส ที่สองจะได้ติดตามโครงการที่อยู่
ระหว่างด้าเนินการ ที่กันเงินเบิกจ่ายไว้ ว่าด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง
ผมขอเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการเพียงครั้งเดียวครับ หากมีการประชุม
บ่อยๆ คณะกรรมการก็มีภารกิจอื่นที่ต้องท้าและต้องไปประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว ครับ ถ้ามีการประชุมบ่อย คณะกรรมการไม่ค่อยสะดวกในการ
มาประชุม ครับ ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการก็ขอให้นักวิเคราะห์ช่วย
รวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วยครับ
รับทราบ
3.3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้อง
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขอเชิญนักวิเคราะห์ชี้แจงรายละเอียดครับ
ส้าหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลหนองไข่น้า
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท้า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612564) ให้ ท บทวนเป็ น แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561 -2565) โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยด้าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้ ก้ า หนดแบบให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ด้าเนินการให้คะแนน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยด้าเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย
ซึ่งเทศบาลต้าบลหนองไข่น้า ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งตามหนังสือฉบับ
ดังกล่าว ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้อง
ด้าเนินการให้คะแนนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ภายใน 60 วัน
แนวทางการพิ จ ารณาติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น ไว้ 2
แนวทาง ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจกเอกสารให้กับทุกท่าน แล้ว

๙

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

๑๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหนองไข่น้า
ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต้าบล ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ้านวนประชากร และช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้้า ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ด้าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่วมท้า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ส้าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้
20
(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

๑๑

ประเด็น
การพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ ที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผี ลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด้าเนินงานได้แก่ SStrengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand
4.0

20
(5)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

60
(10)

(10)

(10)

คะแนน
ที่ได้

๑๒

ประเด็นการ
พิจารณา
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่องโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ้านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด้าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ ัดเจน

(5)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลส้าเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก้าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น้าไปสู่การท้าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยง
ดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นา้ ไปสูก่ ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)

รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)

(5)

100

๑๓

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

๑๔

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่
ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนทีไ่ ม่สามารถ
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นาเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ ระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่ กิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

2. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

3. การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คะแนนเต็ม
10

10

10

10

คะแนนที่ได้

๑๕

ประเด็นการพิจารณา
5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก้าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก้าหนด
สอดคล้องกับโครงการ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธกี ารด้าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงึ
ของโครงการ) มีความ
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
ชัดเจนน้าไปสู่การตัง้
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด้าเนินงาน และ
งบประมาณได้ถกู ต้อง
ระยะเวลาด้าเนินงานอธิบายให้ชดั เจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุม่ เป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
สอดคล้องกับแผน
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของโครงการ) มีความ
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับแผนพัฒนา (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย
แห่งชาติ
2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพือ่ สร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้้าทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม
60
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได้
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand
4.0
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โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ ารขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสูก่ ารเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
5.7 โครงการสอดคล้อง แผนพัฒนาจังหวัดทีไ่ ด้ก้าหนดขึน้ เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาท้องถิ่น
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
เสมือนหนึง่ การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ได้ก้าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ด้าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ ระชาชน
5.8 โครงการแก้ไข
ด้าเนินการเองหรือร่วมด้าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ปัญหาความยากจนหรือ ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
การเสริมสร้างให้
ลักษณะที่จะให้ท้องถิน่ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคัง่ พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชา งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค้านึงถึงหลักส้าคัญ 5 ประการ
รัฐ
ในการจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)
5.9 งบประมาณมีความ (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล
สอดคล้องกับเป้าหมาย (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้้าในการพัฒนาท้องถิ่นน้าไปสู่
(ผลผลิตของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้ องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
5.10 มีการประมาณการ ท้องถิ่นมี ความโปร่งใสในการก้ าหนดราคาและตรวจสอบในเชิ ง
ราคาถูกต้องตามหลัก
ประจักษ์
วิธีการงบประมาณ
มีการก้าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
5.11 มีการก้าหนด
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ตัวชี้วัด (KPI) และ
ก้าหนดความพึงพอใจ การก้าหนดร้อยละ การก้าหนดอันเกิดจาก
สอดคล้องกับ
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
วัตถุประสงค์และผลที่
ได้รับ)
คาดว่าจะได้รับ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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คะแนนเต็ม

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด้าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค้านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด้าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมิ น ผลระดั บ ของความส้ า เร็ จ ได้ (3) ระบุ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการ
ด้าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ (4) เป็ น เหตุ เ ป็ น ผล สอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(5)

คะแนนที่ได้

100

ล้าดับต่อไปขอให้คณะกรรมการทุกท่านให้พิจารณาการให้คะแนน ตามเอกสารที่ได้
แจกให้ หลังจากที่ทุกท่านให้คะแนนแล้ว จะได้น้ามาสรุปเพื่อรวบรวมรายงานต่อไป
นางสาวสมมุ่ง แหวนโคกสูง:
เมื่อใช้เวลาสมควรแล้ว ขอสรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อ
นักวิเคราะห์ฯ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 17.32
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 16.33
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 7.89
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 8.22
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 7.89
3.4 วิสัยทัศน์
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.33
3.5 กลยุทธ์
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.33
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.11
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.00
3.8 แผนงาน
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.22
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.44
รวมคะแนน 83.11
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 7.78
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 8.00
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 7.78
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 8.00
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.56
5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.33
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.22
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งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.22
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.33
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.22
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.22
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.11
ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.33
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.00
5.11 มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.56
และผลคาดว่าที่จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 4.56
รวมคะแนน 83.22
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ
4.1 ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
นายปักษา เสนาสังข์
ขอเชิญคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการประธาน
กรรมการฯ:
ต่าง ๆ เพื่อจะได้น้าแนวคิด เสนอผู้บริหารน้าไปเป็นแนวทางในการบริหารงานใน
ปีงบประมาณถัดไป ขอเชิญครับ
นายปักษา เสนาสังข์
กระผม ขอเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนใน ครั้งนี้
ประธานกรรมการฯ:
ดังนี้
1.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564)มีจ้านวน
มาก ไม่สามารถด้าเนินการได้ทุกโครงการ
2.โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ควรรีบด้าเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
3. ควรเร่งรัดให้มีการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายให้สามารถด้าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะ ตามที่เสนอ
นายปักษา เสนาสังข์:
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิด
ประธานกรรมการฯ:
ประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้เสียสละมาร่วมประชุมในวันนี้
ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) เจียมใจ มาตรโคกสูง ผู้จดรายงานการประชุม
(นางเจียมใจ มาตรโคกสูง)
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ
(ลงชื่อ)

ปักษา เสนาสังข์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปักษา เสนาสังข์)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

๑๙

