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เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
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นายสวิด ไม้โคกสูง
นายร่วม ทรงจอหอ
นายพิเชษฐ์ นาดีด่านกลาง
นายสมาน ปลั่งกลาง
นายสุวิทย์ เทพจันอัด
นายทองแดง ปานทอง
นายประสิทธิ์ มุ่งกรุงกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่น้า
นายศิริ เรืองศรี
นางพรทิพย์ พงชะเกาะ
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กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลายมือชื่อ
สัญญา พรโคกสูง
สมพร วรรณโก
เชิด สารโคกสูง
เมืองแมน พินโคกสูง
แดง ชมโคกสูง
ชอบ นิมิตรหมื่นไวย
อนนต์ ญาติดอน
สวิด ไม้โคกสูง
ร่วม ทรงจอหอ
พิเชษฐ์ นาดีด่านกลาง
สมาน ปลั่งกลาง
สุวิทย์ เทพจันอัด
ทองแดง ปานทอง
ประสิทธิ์ มุ่งกรุงกลาง
สมใจ ผิวสา
ศิริ
เรืองศรี
พรทิพย์ พงชะเกาะ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายบุญมา เตรียมจันทร์
2.นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจาตาบลหนองไข่น้า
3.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจาตาบลหนองไข่น้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสาวสมมุ่ง แหวนโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

หมายเหตุ
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เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลหนองไข่น้า มาครบองค์ประชุมนายสัญญา พรโคกสูง นายกเทศมนตรี
ตาบลหนองไข่น้า ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2562)
นายสัญญา พรโคกสูง: ขอให้คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ได้โปรด
ประธานฯ
พิจารณาไปทีละหน้า ซึ่งถ้าหากมีข้อผิดพลาด จะได้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป
มติที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายสัญญา พรโคกสูง:
3.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖1 - กันยายน 2562)
ตามที่เทศบาลตาบลหนองไข่น้า ได้มคี าสั่งที่ 252/2561 ลงวันที่ ๑ สิงหาคม
2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหนองไข่น้า
โดยคณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้
1. กาหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาจาก
1.1) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่
ที่ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
1.2) ภารกิจการถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจ
1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
1.6) แผนชุมชน
2. ร่วมกันทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดทาร่างแผนพัฒนา
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนการดาเนินงาน
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4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ
19 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร
ตามคาสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้ครับ
ซึ่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 256๔)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตั้งแต่เดือนตุล าคม ๒๕๖1 - กันยายน 2562)
ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้กรรมการทุกท่านแล้ว ครับ สามารถสรุปได้ดังนี้ ครับ
เทศบาลฯ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จานวน 9 ยุทธศาสตร์ มี
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เฉพาะปี พ.ศ.2562
จานวน 459 โครงการ งบประมาณ 211,920,988 บาท
เทศบาลฯ นาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)
เฉพาะปี พ.ศ.2562 นาไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 114 โครงการ งบประมาณ 29,835,700 บาท คิดเป็นร้อยละ
24.84 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลฯ สามารถนาโครงการจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 3๐ กันยายน
2562 จานวน ๔4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.59 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 38.60 ของโครงการที่แล้วเสร็จตามเทศบัญญัติ
เทศบาลฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินสะสม สาหรับการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเงิน ๑6,962,731.43 บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.00 ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 56.85 ของงบประมาณตามเทศบัญญัติ
นายพิเชษฐ์ นาดีด่านกลาง:กระผมขอสอบถามครับ พอดีชาวบ้านฝากถามมาครับ ถนนที่เทศบาลได้ดาเนินการ
กรรมการ
เทคอนกรีต หรือลงหินคลุก บางเส้นทาไมไม่ทาให้สุดเส้นทางครับ
นายสัญญา พรโคกสูง: โครงการที่เทศบาลได้ดาเนินการ ทุกโครงการนั้นปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
ตั้งแต่สมัยแรกๆ ครับ งบประมาณเราก็แบ่งกันครับว่าได้หมู่ละกี่บาท เมื่อเทศบาลจะ
ดาเนิน ก็จะตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างไร ก็สามารถดาเนินการได้เท่านั้น ครับ ถ้าหากถนนเส้นไหนยังดาเนินการ
ไม่สุดสาย ท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาล ก็สามารถ
จดบันทึกรายละเอียดไว้ หากเทศบาลมีการปรับแผนครั้งต่อไป ก็สามารถเพิ่มเติมแผน
ได้ครับ ก็ฝากท่านคณะกรรมการทุกท่านได้อธิบายรายละเอียดให้ชาวบ้านได้รับทราบ
ด้วยครับ
นายพิเชษฐ์ นาดีด่านกลาง:ครับ หากเทศบาลมีการเพิ่มแผน หรือปรับแผน ครั้งต่อไป ขอฝากโครงการขยายเขต
กรรมการ
ไฟฟ้าแรงต่าด้วยครับ โครงการแรก โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจากบ้านนายจานงค์
ดวนโคกสูงถึงโรงหีบศพ ระยะทางประมาณ 200 เมตร โครงการที่สองโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่าจากบ้านบุญจันทร์ พันธ์ดี ถึงบ้านนายอัมรินทร์ เลิกสันเทียะ ระยะทาง
ประมาณ 50 เมตร ครับ
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นายสัญญา พรโคกสูง:
ประธานกรรมการ
นายสวิด ไม้โคกสูง:
กรรมการ

ฝากฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้จดบันทึกไว้ หากเทศบาลมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิน่
หรือปรับแผนครั้งต่อไป จะได้เพิ่มเติมให้ชาวบ้านได้ครับ
กระผมขอสอบถามครับ โครงการที่เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือโครงการ
ฝายน้าล้น ที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดาเนินการ เราสามารถตรวจสอบหรือร้องเรียนได้
หรือไม่ครับ
นายสัญญา พรโคกสูง: เราสามารถทาหนังสือประสานไปที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรมชลประทาน
ประธานกรรมการ
ให้รับทราบ และดาเนินการแก้ไขได้ครับ อย่างเช่น ถนนของกรมทางหลวงชนบท
สายหนองไข่น้าเชื่อมต่อกับตาบลโคกสูง ทางเทศบาลก็ได้ทาหนังสือประสานไป
ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานเข้ามาดูแลและแก้ไขซ่อมแซม ครับ
นายสัญญา พรโคกสูง: มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ
ประธานกรรมการ
นายศิริ เรืองศรี:
ครับ ผมขอเรียนชี้แจง ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กรรมการ/เลขานุการ จะมีบางโครงการที่หมายเหตุไว้ว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ กันเงินเบิกจ่าย ซึ่งรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เล่มนี้ เป็นรายงานเมื่อต้นเดือน
พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้ประชุมเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2562 ทาให้โครงการบางโครงการยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการ แต่ ณ
ปัจจุบัน โครงการที่ปรากฏอยู่ในเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายไปเกือบหมดแล้ว ครับ จะมีบางโครงการที่อยู่
ระหว่างการหาผู้รับจ้างเนื่องจากงบประมาณ เกิน 500,000 บาท ครับ
มติที่ประชุม
รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่นๆ
นายสัญญา พรโคกสูง: 4.1 ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(พ.ศ.256๑ – 256๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
25๖1 – กันยายน 2562)
กรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 256๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
มติที่ประชุม
-ไม่มีนายสัญญา พรโคกสูง: ท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมและขอขอบคุณ
มีคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา 10.45 น.
ลงชื่อ

ศิริ เรืองศรี ผู้จดรายงานการประชุม
(นายศิริ เรืองศรี)
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาฯ
ลงชื่อ

สัญญา พรโคกสูง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสัญญา พรโคกสูง)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ
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