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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตาํบลทรายขาว 
เรื่อง ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1   

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖1)   
วันที่   9  เมษายน    2561   เวลา   13.30    น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
 

***************** 
ผูเขาประชุม      10    คน 
1.   นายโสภณ  พรหมทองแกว   ประธานคณะกรรมการ  นายโสภณ  พรหมทองแกว   
2.   นายวันชัย  แกวเนิน  คณะกรรมการ   นายวันชัย  แกวเนิน 
3.   นายอรุณ   รอดสันติกุล คณะกรรมการ   นายอรุณ   รอดสันติกุล 
4.   นายมงคล  ยินเจรญิ  คณะกรรมการ   นายมงคล  ยินเจริญ  
5.   นายสรุินทร  วรรณะ  คณะกรรมการ   นายสุรินทร  วรรณะ 
6.   นายพีระยศ  แกวฉิม  คณะกรรมการ   นายพีระยศ  แกวฉิม 
7.   นางกัลยา  ชุมทอง  คณะกรรมการ   นางกัลยา  ชุมทอง 
8.   นายเริงชัย  ขจรวัฒนากุล คณะกรรมการ   นายเริงชัย  ขจรวัฒนากุล 
9.   นายคนอง  พังแพร  คณะกรรมการ   นายคนอง  พังแพร 
10. นางศรัญญา  วัชรวิจิตร คณะกรรมการ/เลขานุการ  นางศรัญญา  วัชรวิจิตร 
 
ผูไมเขาประชุม  3 คน 
1.   นายสวงค  เรืองรักษ  คณะกรรมการ 
2.   นายสวย  นุนนุม  คณะกรรมการ 
3.   นายประนอม  เพ็ชรทอง คณะกรรมการ 
 
เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น. 
นายโสภณ  พรหมทองแกว   ขอเปดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ 
ประธานฯ  บริหารสวนตําบลทรายขาว ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 และ การกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1  ตามระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
 1.1 การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการ

บริหารสวนตําบลทรายขาว  ขอเชิญเลขาฯ ช้ีแจงรายละเอียด 
 
 
 

นางศรัญญา... 
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นางศรัญญา  วัชรวิจิตร  -  สวัสดี...ทานคณะกรรมการทุกทาน  ดิฉัน...นางศรัญญา  วัชรวิจิตร 
นักวิเคราะหฯ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ขอเรยีนช้ีแจงใหทุกทาน

ทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประกอบดวย  
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน   
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  ตามขอ  ๒๘   
ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  ซึ่ง
คณะกรรมการดังกลาวไดหมดวาระลง  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙   
ตามที่มีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ที่ 545/2559 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีนายประกอบ ศรีจันทร ผูแทน
ภาคราชการ เปนกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได
เกษียณราชการไปแลว เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ 28 
และ(ฉบับที่ 2) ขอ 14  เห็นควรปรับปรุงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  ดังน้ัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในสวนหัวหนาสวนการ
บริหารจึงไดดําเนินการคัดเลือกกันเอง แตงต้ังแทนตําแหนงที่วางลง จํานวนหน่ึง
คน คือ  นายอรุณ  รอดสันติกุล ผูอํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา แทน นาย
ประกอบ  ศรีจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอูแกว   ตามคําสั่งองคการบริหาร
สวนตําบลทรายขาว ที่ 403/2560    ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560           
มีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น   
 
 
 

เพ่ือใหผูบริหาร... 
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เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกป 
4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป” 

คณะกรรมการ -  รับทราบ 

นานโสภณ  พรหมทองแกว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 
ประธานฯ ตําบลทรายขาวได กําหนดกรอบแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาฯ  ซึ่งกรอบแนวทาง  วิธีการที่ใชในการติดตามและประเมินผลมี
รายละเอียดตางๆ ขอเชิญเลขาฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติม  

นางศรัญญา  วัชรวิจิตร                 ขอเรียนช้ีแจงคณะกรรมการทุกทาน กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
นักวิเคราะหฯ                            โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี  

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย 

 
 

ภายในสิบ... 
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ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถรายหกเดือน
ระยะเวลาหวงเดือน  ตุลาคม   – มีนาคม  และ หวงเดือน  เมษายน – กันยายน   

นานโสภณ  พรหมทองแกว มีทานใดเสนอแนะซักถามเพ่ิมเติมหรือไมอยางไร หากไมมี ขอเขาสูวาระตอไป 
ประธานฯ    

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องที่รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งที ่2/2560 ประจําปงบประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 

    เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

มติที่ประชุม -  รับรอง 

นานโสภณ  พรหมทองแกว ระเบยีบวาระที ่3  เรื่องทีแ่จงใหทีป่ระชุมทราบ 
ประธานฯ การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)   

นานโสภณ  พรหมทองแกว ระเบยีบวาระที4่  เรื่องทีเ่สนอใหทีป่ระชมุพิจารณา 
ประธานฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดําเนินงานตามกรอบ 

ดังน้ี 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น   
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกป 
รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบรหิารสวนตําบล
ทรายขาว ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61     
-  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทางฝายนักวิเคราะหไดดําเนินการ 

    รวบรวมขอมูลรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  จึงขอเชิญเลขาฯ ไดช้ีแจง 
รายละเอียดขอมูลผลการติดตามและประเมินผลแผนใหคณะกรรมการติดตาม 
ไดรับทราบขอเชิญ 
 

ตามที่คณะกรรมการ... 
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นางศรัญญา  วัชรวิจิตร  - ตามที่คณะกรรมการไดกําหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมิน 
เลขานุการฯ ผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  ดิฉันไดรวบรวมขอมูล

ตามกรอบแนวทาง  วิธีการที่ไดกําหนดเอาไว  ซึ่งขอมูลรายละเอียดไดสงใหกับ
คณะกรรมการพิจารณาเปนที่เรียบรอยแลว ขอใหทุกทานไดพิจารณา และเมื่อมี
ขอสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมก็สามารถที่จะสอบถามหรือใหดําเนินการแกไขไดคะ  

 โดยขอมูลน้ีเมื่อผานการพิจารณาของคณะกรรมการแลวจะตองนําจัดทําเปน
รูปเลมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม  
รายละเอียดดิฉันขอช้ีแจงในหนาที่ ๑ – 9  รายละเอียดขอมูลผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาแนบในรางผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว ที่ไดนําสงใหทานคณะกรรมการทุกทาน 

นายโสภณ  พรหมทองแกว มีทานใดซักถาม เสนอแนะแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมหรือไมอยางไร เรียนเชิญ 
ประธานฯ 
 
นายอรุณ  รอดสันติกุล กระผม ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในสวนที่ 3  ผลการดําเนินงาน หากเราปรับ            
ผูแทนภาคราชการ  รูปแบบ เพ่ิมรายละเอียด ในหัวขอ งบประมาณที่ต้ังไวประจําป เบิกจาย คงเหลือ 
 แหลงงบประมาณ กําหนดรูปแบบใหสามารถตรวจสอบไดชัดเจนขึ้น พรอมแสดง

แผนภูมิ ใหเห็นสัดสวน งบประมาณการดําเนินงาน จากงบประมาณทั้งหมดใสใน
แผนงาน ตามยุทธศาสตร  

นายโสภณ  พรหมทองแกว  มีทานใดเพ่ิมเติม เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีขอเขาสูระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ 

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

นายโสภณ  พรหมทองแกว  มีทานใดเพ่ิมเติม เสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีขอขอบคุณคณะกรรมการ 
ประธานฯ   ทุกทานที่ไดเสยีสละเวลาอันมีคาในการมาชวยกันทํางานใหกับทองถิ่น และหวัง 
    เปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือจากทุกทานอีกเชนเคย กระผมขอปดการประชุม 
 
ปดการประชุม   เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

ลงช่ือ... 
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ลงช่ือ                                      ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

(นางศรัญญา  วัชรวิจิตร) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ                                         ผูตรวจรายงานการประชุม 
(นายโสภณ  พรหมทองแกว) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 


