
h:\1lpa+กิจการสภา\60กิจการสภา\4.60ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2560.docx 

ส ำเนำบนัทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี พ.ศ.2560 
คร้ังที่ ๑/๒๕60 

วันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2560  เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 

................................................ 
ผู้เข้ำประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยอภิวัฒน ์         สุขส ำรำญ ประธำนสภำ อบต. อภิวัฒน ์ สุขส ำรำญ 
2 นำงวันเพญ็          สวนคง รองประธำนสภำ อบต. วันเพ็ญ สวนคง 
3 นำยวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒ ิ พึ่งสังวรณ์ 
4 นำยชำญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชำญยุทธ ศรีสุวรรณ 
5 นำยทรงศักดิ์         พร้อมพิมพ ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์
6 นำยวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
7 นำงสำวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
8 นำยน ำชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น ำชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
9 นำยสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ สมควร บุญมีรอด 

10 นำยบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.๖ บุญลือ เรือนเพ็ชร 
11 นำยชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
12 นำยวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
13 นำยภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.8 ภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห ์
14 นำยอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
15 นำยสิทธิชัย          เปล่ียนศำสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศำสตร์ 
16 นำยสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
17 นำยวิทยำ              คชำชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยำ คชำชัย 
18 นำยจ ำเป็น            แสงสว่ำง ส.อบต. ม.๑1 จ ำเป็น แสงสว่ำง 
19 นำยจ ำลอง            หนูทำ ส.อบต. ม.๑๒ จ ำลอง หนูทำ 
20 นำงดำรณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต.ม.12 ดำรณี วงษ์จันทร ์
21 นำยวิศิษฏ์             จันทร์ฉำย เลขำนุกำรสภำฯ วิศิษฏ ์ จันทร์ฉำย 

ผู้ไม่มำประชุม 

- ไม่มี - 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

     (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)       /ผู้เข้ำร่วมประชุม... 
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นำยก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นำงสำวพิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์ ผช.จนท.วิเครำะห์นโยบำยและแผน พิมพ์จุฑำ เบญจเจริญรัตน์ 

เร่ิมประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐  น. 
เลขำนุกำรสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ให้สัญญำณในท่ีประชุม เมื่อสมำชิกสภำ อบต.บำงปลำม้ำ   
ซึ่งมีอยู่จ ำนวน 20 คน ได้ลงช่ือเข้ำร่วมประชุม 20 คน และผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 2 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธำนสภำ อบต.บำงปลำม้ำ ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบ
วำระต่อไป 

ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

ขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีร่วมงำน พิธีบ ำเพ็ญกุศลเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรำมำธิปบดี จักรีนฤบดินทร สยำมมินทรำ            
ธิรำช บรมนำรถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี ในวันท่ี 13 ตุลำคม 2560 เวลำ 16.30 น.             
ณ วัดสำลีต ำบลสำลี อ ำเภอบำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี ท่ีผ่ำนมำ ครับ  
 

ระเบียบวำระที่  ๒ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

กำรประชุมสภำ (สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕60 เมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ.๒๕60) 
 - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ  สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕60 เมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม 
พ.ศ. 2560  ได้จัดส่งให้สมำชิกทุกท่ำนแล้ว 
 - มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3                     
ครั้งท่ี 2/๒๕60 เมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕60 หรือไม่  

มติที่ประชุม จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  
เห็นชอบ   18 
ไม่เห็นชอบ    0 
งดออกเสียง    3 

มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2/๒๕60 เมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕60 อย่ำงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง 

ระเบียบวำระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจำรณำ ขอเชิญครับ 
- ไม่มี - 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

     (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)       

 /ระเบียบวำระ... 
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ระเบียบวำระที่  4 เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                  
บำงปลำม้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (1 เมษำยน 2560-30 กันยำยน 2560)         
เชิญท่ำนนำยก อบต. ครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และข้อ 29 (1), (2), 
(4) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกควำมใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน ข้อ 30(5) ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลต่อ สภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมท้ังประกำศผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนทรำบในท่ีเปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผล
กำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยท่ัวไปอย่ำงน้อย
ปีละสองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกป ี 

และในวันนี้ กระผมจึงขอน ำเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำร
บริหำร ส่วนต ำบลบำงปลำม้ ำ ประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ.  25 60 ต่อสภำท้องถิ่ น               
เพื่อให้สภำฯ ได้ทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (นำยกฯ สรุป 
รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560            
(1 เมษำยน 2560 -30 กันยำยน 2560) รอบเดือนตุลำคม  ให้ ท่ีประ ชุมทรำบ)                 
ซึ่งรำยละเอียดนั้นผมได้จัดส่งให้ท่ำนสมำชิกทุกท่ำนแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดจะสอบถำม                   
ในรำยละเอียดหรือไม่ เชิญครับ 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกท่ำนใดสอบถำมในรำยละเอียด ในเรื่องดังกล่ำวหรือไม่ ถ้ำไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยครับ 

มติที่ประชุม จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  
เห็นชอบ   18 
ไม่เห็นชอบ    0 
งดออกเสียง    3 

มีมติรับทรำบกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. ๒๕60 (1 เมษำยน 2560-30 กันยำยน 2560) รอบเดือนตุลำคม อย่ำงเป็นเอกฉันท์      
ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

  

ส ำเนำถูกต้อง 
  

     (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)   /ระเบียบวำระ... 
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นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ มีดังนี้ 
 
 

5.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 1. กรอบแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

 
   
  2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

 
5.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 3. ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำติดตำมและประเมินผล 

 
 
   
  1. ใช้แบบส ำหรับติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณ

และคุณภำพ 
5.3 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 2. เชิงปริมำณ (Quantity) เชิงคณุภำพ (Quality) 
  3. Key Performance Indicators : KPIs 

  ผลกระทบ (Impact) 
   
   
5.4 ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ

     
 
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ ่นตำม

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559)  

เป็นแบบท่ีก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  ซึ ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำ เนินกำร ให้แล้ว เสร็จภำยใน หกสิบวัน  นับแต่ว ัน ท่ี
ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื ่อ ให้เกิดควำมสอดคล้องและ
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 
80 (80 คะแนน) 

              

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 

/องค์ประกอบ…  



~ 5 ~ 
 

 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลสภำพทั่ว ไปและข้อมูลพื ้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น               

20 คะแนน 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 คะแนน 
3. ยุทธศำสตร์ 65 คะแนน  

รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกทุกท่ำนในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ          
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) คะแนนตำม          
ท่ีคณะกรรมกำรติดตำมฯ ได้ให้ควำมเห็นชอบ ตำมแนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแ นน
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  ดังนี้ 

1. ข้อมูลสภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนท่ีได้  17  คะแนน 

2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ  
 คะแนนเต็ม 15 คะแนน คะแนนท่ีได้  14  คะแนน 

3. ยุทธศำสตร์ 
 คะแนนเต็ม 65 คะแนน คะแนนท่ีได้  65  คะแนน 

3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได้  10  คะแนน 

3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได้  10  คะแนน 

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได้  10  คะแนน 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้    5  คะแนน 

3.5 วิสัยทัศน์ 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้    5  คะแนน 

3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้    5  คะแนน 

3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้    5  คะแนน 

3.8 แผนงำน 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้    5  คะแนน 

3.9 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้    5  คะแนน 

3.10 ผลผลิต/โครงกำร 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้    5  คะแนน              

  รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้  96  คะแนน 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

       (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)    /แนวทำง…  
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 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป็นแบบท่ีก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  ซึ ่ง เป็นส่วนหนึ ่งของกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำ เนินกำรให้แล้ว เสร ็จภำยใน หกสิบวัน  นับแต่ว ัน ท่ี
ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่คว รได้เพื ่อให้เกิดควำมสอดคล้องและ
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 
80 (80 คะแนน) 

องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 
1. สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 คะแนน  
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ          

10 คะแนน 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  

10 คะแนน 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 คะแนน  
5. โครงกำรพัฒนำ 60 คะแนน 
รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกทุกท่ำนในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมร่วมกัน

พิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ท้องถิ ่น สี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
คะแนนตำมท่ีคณะกรรมกำรติดตำมฯ ได้ให้ควำมเห็นชอบ ตำมแนวทำงเบื้องต้นในกำร
ให้คะแนนตำมแนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประ เมินผลโครงกำรเพื ่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได้  10  คะแนน 

2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ  
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได้    5  คะแนน 

3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได้  10  คะแนน 

4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนท่ีได้    8  คะแนน 

  
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 

 

/5. โครงกำรพัฒนำ…  
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 5. โครงกำรพัฒนำ คะแนนเต็ม 60 คะแนน  

5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     5  คะแนน 

5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     5  คะแนน 

5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรต้ัง
งบประมำณได้ถูกต้อง 

 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     3  คะแนน 
5.4 โครงกำรควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 20 ปี  

 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     5  คะแนน 
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     3  คะแนน 

5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     3  คะแนน 

5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด  
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     5  คะแนน 
5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติ 

มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     5  คะแนน 

5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     5  คะแนน 

5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ  
 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     2  คะแนน 

5.11 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล            
ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     5  คะแนน  
5.12 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนท่ีได้     5  คะแนน 
 รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้   84  คะแนน 

 
  

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 

 

/กำรติดตำม…  
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นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

ต่อไปขอเชิญท่ำนปลัด (เลขำนุกำร) ครับ 

นำยวิศิษฏ์ จันทร์ฉำย 
(เลขำนุกำร) 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน ว 5797 
 
  

ประเมินผลยุทธศำสตร์และประเมินผล  * กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

โครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ   * ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)   * ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและ 
ประเมินผล 
 
 
ข้อมูลเชิงปริมำณ  ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
   (Quantity)         (Quality) 
 

* กำรประเมินผลตำมท่ีก ำหนดท้ังยุทธศำสตร์และโครงกำรโดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน
หกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย 
* คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคล่ือนกำร
พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
     * กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
       
     * ใช้แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 
        เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 
     * เชิงปริมำณ (Quantity) คุณภำพ (Quality) 

ประเมินผลยุทธศำสตร์และ   ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่ำใช้จ่ำย (Cost) 
ประเมินผลโครงกำร    เวลำ (Time) เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ  
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) * ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำร
    ได้ประโยชน์อย่ำงไร 
 
   * วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ 
    (Key Performance Indicators : KPIs) 

 
   * วัดผลนั้นผลกระทบ (Impact) 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 

/นำยไพบูลย์... 
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นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
นำยก อบต. 

ตำมท่ีได้สรุปมำข้ำงต้น มี คณะกรรมกำรท่ำนใดจะสอบถำม หรือว่ำแก้ไข 
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ในส่วนใด หรือไม่ 

ถ้ำ ไม ่ม ีกระผมขอมติที ่ประชุม เพื ่อ ให้ควำมเห็นชอบ และกำร ให้
คะแนนของคณะกรรมกำรติดตำมฯ ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ ่น สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559) ด้วยครับ 

ที่ประชุม ให้ควำมเห็นชอบและกำรให้คะแนนของคณะกรรมกำรติดตำมฯ ตำมแนวทำง
กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประ เมินผลแผนพัฒนำท้องถิ ่น สี่ป ี (พ .ศ .
2561-2564) ต ำ ม ร ะ เ บ ีย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห ำ ด ไ ท ย ว ่ำ ด ้ว ย ก ำ ร จ ัด ท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ .ศ.2548 (แก้ไขเพิ ่ม เติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559)  อย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

สรุปผลกำรให้ควำมเห็นชอบและกำรให้คะแนนของคณะกรรมกำรติดตำมฯ                     
ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประ เมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี               
(พ .ศ.2561-2564) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559)  
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
นำยก อบต. 

- ญัตติ เรื่อง ขอควำมร่วมมือบูรณำกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงด้ำนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยระหว่ำงองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลวัดดำวและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
 ตำมประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำรท ำ
ควำมตกลงร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำม
อ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจท่ีได้รับกำรถ่ำยโอนอย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง  
 อำศัยตำมอ ำนำจมำตรำ  12 (2)  ก ำหนดกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ
ตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 และมำตรำ ๒๑ บรรดำอ ำนำจและหน้ำท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของรัฐตำม
กฎหมำยรัฐอำจมอบอ ำนำจและหน้ำท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร
แทนได  
  
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ) 

/ในกำร... 
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 ในกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำท่ีท่ีระบุไว้ในมำตรำ 16 มำตรำ ๑๗ มำตรำ ๑๘ และ
มำตรำ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจร่วมมือกันด ำเนินกำรหรืออำจร้องขอให้รัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณีด ำเนินกำรแทนได้ 
 เนื่องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว ได้ด ำเนินกำรส่งบันทึกข้อตกลงด้ำนกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยระหว่ำงองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลวัดดำวและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำง
ปลำม้ำ ตำมหนังสือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว ท่ี สพ 75805/914 ลงวันท่ี 2 ตุลำคม 
2560 มำเท่ำนั้น  และไม่มีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว                     
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำจึงไม่สำมำรถให้ควำมเห็นในเรื่องดังกล่ำวได้ 
 กระผมจึงขอถอนญัตติเรื่องนี้ออกจำกกำรประชุมในครั้งนี้ครับ  

ที่ประชุม - รับทรำบ – 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ 
(ประธำนสภำ อบต.) 

เชิญท่ำนนำยก อบต. ครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

กระผมขอเพิ่ม ญัตติ เรื่อง สอบถำมควำมประสงค์ในกำรท ำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ
ก ำจัดผักตบชวำ ตำมหนังสืออ ำเภอบำงปลำม้ำ ท่ี สพ 0318/3420 ลงวันท่ี 19 กันยำยน 
2560 ท่ีได้แจกให้ทุกท่ำนในท่ีประชุมแล้ว มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ เชิญครับ 
ถ้ำไม่มีกระผม ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

 
มติที่ประชุม จ ำนวนผู้เข้ำประชุม ๒1  

เห็นชอบ     0 
ไม่เห็นชอบ  18 
งดออกเสียง    3 

มีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจำกเรื่องดังกล่ำวมีค่ำใช่จ่ำยในกำรด ำเนินกำรมำกเกินไป ท่ีประชุมจึงไม่
เห็นชอบกำรท ำบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวอย่ำงเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 18 เสียง 

  
  

     

 

ส ำเนำถูกต้อง 
  

     (นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)      

 

/ระเบียบวำระ... 
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ระเบียบวำระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำ ชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้พิ จำรณำอีกหรือไม่                          
ขอเชิญท่ำนนำยกฯ ครับ 
 

นำยไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นำยก อบต.) 

ขอรำยงำน เรื่องร้องเรียน ในครำวประชุมสมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 23 
สิงหำคม 2560 
 เรื่องแรก กำรยื่นค ำร้อง ตรวจสอบทำงสำธำรณะ หมู่ท่ี 1 (ล ำรำงสำธำรณประโยชน์) 
ขณะนี้น้ ำท่วมและอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบครับ 
 เรื่องท่ี 2 กำรยื่นค ำร้อง เดือดร้อนทำงรถวิ่ง (กอไผ่) หมู่ท่ี 5 ได้รับควำมเดือดร้อนใน
กำรสัญจร เข้ำ – ออก บริเวณบ้ำน ร.ต.ต.วิเชียร เย็นรจนำ (ยำยเป๋ำ) และบ้ำนนำยเวทย์ 
เฟื่องฟู เนื่องจำกมีกอไผ่ล้มขวำงทำงเข้ำ – ออก อบต.ได้ท ำหนังสือแจ้งประสำนงำน
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 5 และด ำเนินกำรตัดกอไผ่ เพื่อให้สะดวกในกำรเข้ำ - ออก เรียบร้อยแล้ว  
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำ ชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้พิ จำรณำอีกหรือไม่                          
ขอเชิญท่ำนน ำชัย ครับ 
 

นำยน ำชัย ใจวิวัฒน์พงษ ์
(ส.อบต.ม.4) 

เนื่องจำกทุกปี ในเขตพื้นท่ี อบต.บำงปลำม้ำ ได้รับผลกระทบน้ ำหลำก น้ ำท่วมฉับพลัน 
หรือเป็นพื้นท่ีจะต้องรับกำรระบำยน้ ำเพิ่ม จึงขอเสนอให้ต้ังงบประมำณรำยจ่ำยใน
ปีงบประมำณต่อๆ ไป ในกำรจัดซื้อเรือ ห้องสุขำเคล่ือนท่ี เพื่อให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
ด้วยครับ 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำ ชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้พิ จำรณำอีกหรือไม่                          
ขอเชิญท่ำนรองประธำนสภำฯ ครับ 
 

นำงวันเพญ็ สวนคง 
(รองประธำนสภำฯ อบต.) 

เนื่องจำกมีกำรรวมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงปลำม้ำ มำอยู่บริเวณด้ำนหลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ เพื่อให้สะดวกต่อ
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ และให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอเสนอให้ต้ังงบประมำณ
รำยจ่ำยในปีงบประมำณต่อๆ ไป ในกำรจัดซื้อเต็นท์ล้อเล่ือน ด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุม - รับทรำบ - 
 

นำยอภิวัฒน์ สุขส ำรำญ
(ประธำนสภำ อบต.) 

มีสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภำฯแห่งนี้พิจำรณำอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มี 
ขอปิดประชุม สภำสมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑/๒๕60 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลำ  12.10 น.  
********************* 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยอภิวัฒน์  สุขส ำรำญ)     /ลงช่ือ... 
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ลงช่ือ ......................................................................  ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
(นำยวิศิษฏ์    จันทร์ฉำย) 

เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................................  ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม 
(นำยอภิวัฒน์    สุขส ำรำญ  ) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงปลำม้ำ 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2560 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 30 ตุลำคม พ.ศ.2560 

จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน                                                                       
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... ประธำนกรรมกำร 
(นำยชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมกำร 
(นำยวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... เลขำนุกำร/กรรมกำร 
(นำยสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 


