
ส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 
คร้ังที่ ๑/๒๕62 

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 

................................................ 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายอภิวัฒน ์         สุขส าราญ ประธานสภา อบต. อภิวัฒน ์ สุขส าราญ 
2 นางวันเพญ็          สวนคง รองประธานสภา อบต. วันเพ็ญ สวนคง 
3 นายวุฒิ               พึ่งสังวรณ์ ส.อบต. ม.๑ วุฒิ               พึ่งสังวรณ์ 
4 นายชาญยุทธ         ศรีสุวรรณ ส.อบต. ม.๑ ชาญยุทธ ศรีสุวรรณ 
5 นายทรงศักดิ์         พร้อมพิมพ ์ ส.อบต. ม.๓ ทรงศักดิ์ พร้อมพิมพ ์
6 นายวสันต์            ฮวดหอม ส.อบต. ม.๓ วสันต์ ฮวดหอม 
7 นางสาวสุจิต         ประทีปทอง ส.อบต. ม.๔ สุจิต ประทีปทอง 
8 นายน าชัย            ใจวิวัฒน์พงศ์ ส.อบต. ม.๔ น าชัย ใจวิวัฒน์พงศ์ 
9 นายบุญลือ          เรือนเพ็ชร ส.อบต. ม.๖ บุญลือ เรือนเพ็ชร 

10 นายชลอ             แก้ววิชิต ส.อบต. ม.๖ ชลอ             แก้ววิชิต 
11 นายวิมล               นิ่มอนงค์ ส.อบต. ม.๘ วิมล นิ่มอนงค์ 
12 นายภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห์ ส.อบต. ม.8 ภูวิชญ์พงศ์ ทวีสิงห ์
13 นายอดิเทพ           รัตนโชติชัยฤทธิ์ ส.อบต. ม.๙ อดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์ 
14 นายสิทธิชัย          เปล่ียนศาสตร์ ส.อบต. ม.๙ สิทธิชัย เปล่ียนศาสตร์ 
15 นายสุจินต์            พงษ์เพียร ส.อบต. ม.๑๐ สุจินต์ พงษ์เพียร 
16 นายวิทยา              คชาชัย ส.อบต. ม.๑๐ วิทยา คชาชัย 
17 นายจ าเป็น            แสงสว่าง ส.อบต. ม.๑1 จ าเป็น แสงสว่าง 
18 นางดารณี วงษ์จันทร ์ ส.อบต.ม.12 ดารณี วงษ์จันทร ์
19 นายวิศิษฏ์             จันทร์ฉาย เลขานุการสภาฯ วิศิษฏ ์ จันทร์ฉาย 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสมควร          บุญมีรอด ส.อบต. ม.๕ ลากิจ 
2 นายจ าลอง            หนูทา ส.อบต. ม.๑๒ ลาป่วย 

ส าเนาถูกต้อง 
  

    (นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ)    /ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายไพบูลย์         ยิ้มประเสริฐ นายก อบต. ไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
2 นายอนุสรณ์ ก าลังเสือ รอง นายก อบต. อนุสรณ ์ ก าลังเสือ 
3 นางสาวพิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิมพ์จุฑา เบญจเจริญรัตน์ 

  
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 
 เลขานุการสภา อบต.บางปลาม้า ให้สัญญาณในท่ีประชุม เมื่อสมาชิกสภา อบต.บางปลาม้า    

ซึ่งมีอยู่จ านวน 18 คน ได้ลงช่ือเข้าร่วมประชุม 18 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน 
ครบองค์ประชุมแล้ว เนื่องด้วยประธานสภา อบต.บางปลาม้า สุขภาพไม่แข็งแรง จึงขอให้ท่าน
รองประธานสภา อบต.บางปลาม้า ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

 ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้รับเอกสารเชิญการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4         
ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 แล้วนะคะ 
 เรื่ องแรก เรื่ อง  ขอเชิญร่ วมงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุด
มิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน และตัวแทน
หมู่บ้าน ร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ท่ี 13 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ บริเวณ
วัดเสาธง หมู่ท่ี 5 ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามท่ี
กองการศึกษาฯ จัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง
กันคะ 
 เรื่องท่ี 2 เรื่อง หนังสือพินัยกรรม (ส าหรับรายท่ีรับเงินสดหรือมอบอ านาจหรือ              
รายท่ีไม่ได้แสดงเจตจ านง) จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิกทุกท่าน ด าเนินการ                
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ กรอกรายละเอียดหนังสือพินัยกรรม ตามตัวอย่างหนังสือ
พินัยกรรมฯ ท่ีงานพัฒนาชุมชนฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกฯ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ีงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า คะ 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

การประชุมสภา (สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62) 
ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕62 ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีผู้ใดประสงค์ขอแก้ไขถ้อยค ารายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 หรือไม่  

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 18  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้งท่ี 2/๒๕62 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕62 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองด่วน 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องด่วนให้ท่ีประชุมได้พิจารณา ขอเชิญคะ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญท่านนายก อบต. คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติว่า 
ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือกจ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นจ านวนสองคน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

/กรรมการ... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

  กรรมการตาม (1) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 (๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควรอ 

  ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 
ขอบข่าย และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล 
 (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย         
อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความสมควร 

 

/คณะกรรมการ...  
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
ซึ่งได้รับการแต่งต้ัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยโดยท่ัวกันในล าดับต่อไป  

กระผมจึงขอน าเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

และในวันนี้ ตามท่ีทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้รวบรวม
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2562 ต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาฯ ได้ทราบผล
การด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นายกฯ สรุป รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ท่ีประชุมทราบ) ซึ่งรายละเอียด
นั้น ผมได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านปลัดฯ เลขานุการสภาฯ ครับ 

นายวิศิษฏ์  จันทร์ฉาย 
(เลขานุการสภาฯ) 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย                  
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)                    
พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28, ๒๙ และ 31 
และในการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย               
ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์                
การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว 2931                  
ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. ๒๕61  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  

ก าหนดให้การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

/3. สรุปผล…  
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ตามหนั ง สื อก ระทรวงมหาดไทย  ด่วน ท่ี สุ ด  ท่ี  มท ๐๘๑๐ .๒ /ว  2931                  
ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. ๒๕61 

ก าหนดให้การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

  ในส่วนการติดตามฯ ในครั้งนี้ ด าเนินการติดตามฯ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 
1. แบบรายงานผลการด าเนินการ (เอกสารแนบท้ายท่ี 3) 
2. แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
4. แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผล  * กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา   * ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ทุกฉบับ 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   * ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ 

ประเมินผล 
 
 
ข้อมูลเชิงปริมาณ  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
   (Quantity)         (Quality) 
 

* การประเมินผลตามท่ีก าหนดท้ังยุทธศาสตร์และโครงการโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
* คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

/ประเมิน... 

http://www.dla.go.th/
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

  
     * การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     
     * ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
        เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

     * เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) 
ประเมินผลยุทธศาสตร์และ   ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
ประเมินผลโครงการ    เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  

ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) * ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการ 
ทุกฉบับ   ได้ประโยชน์อย่างไร 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565)  * วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ 
    (Key Performance Indicators : KPIs) 
 

 

   * วัดผลนั้นผลกระทบ (Impact) 
 

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.)  

การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลาม้ า  ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ .25 62 ซึ่ ง ไ ด้ จ า แนกการพัฒน า                         
ออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

สรุปรายละเอียดได้ ดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้ า ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562 แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า (รายละเอียด หน้า 2) 
ข. พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  

(รายละเอียด หน้า 2) 
ค. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (รายละเอียด หน้า 2) 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียด หน้า 3) 
จ. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(รายละเอียด หน้า 4) 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ (รายละเอียด หน้า 6) 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ (รายละเอียด หน้า 7) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

/สรุปผลการ.. 
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  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  (รายละเอียด หน้า 8) 
3.1 การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (รายละเอียด หน้า 8-9) 
 หรือ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 หรือ การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต (รายละเอียด หน้า 9) 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 
ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 1 (รายละเอียด หน้า 11-14) 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 2 (รายละเอียด หน้า 15-18) 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 3 (รายละเอียด หน้า 19-20) 
 รายงานผลการด าเนินการ 
 
ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 4 (รายละเอียด หน้า 21) 
 แบบท่ี 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้าในภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง              
(ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 
 
ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายท่ี 5 (รายละเอียด หน้า 22-26) 
 แบบท่ี 3/3 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้าในแต่ละยุทธศาสตร์   โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อย         
ปีละหนึ่งครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 

  
 

 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 

/ผลการ... 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียด หน้า 27) 

ฉ. การวางแผนงบประมาณ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒      
พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชาคม
หมู่บ้าน การประชาคมต าบล การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้าและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564)             
เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564)   

 

จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ.01 ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง (รายละเอียด หน้า 27-29) 
 
แบบ ผ.02 ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

 ประชาชน (รายละเอียด หน้า 31) 
 
แบบ ผ.03 ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (รายละเอียด หนา้ 32) 
 
แบบ ผ.05 ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (รายละเอียด หน้า 33) 
 
แบบ ผ.06 ส าหรับ  โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเองโดยไม่ใช้

 งบประมาณ (รายละเอียด หน้า 34-35) 
 
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ (รายละเอียด หน้า 36)  

 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 
/แผนพัฒนา... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 (รายละเอียด หน้า 37) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.
2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ ประชาคม
หมู่บ้าน การประชาคมต าบล การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้าและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564)             
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ.01 ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง (รายละเอียด หน้า 37-39) 
 
แบบ ผ.02 ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

 ประชาชน (รายละเอียด หน้า 40-41) 
 
แบบ ผ.06 ส าหรับ  โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเองโดยไม่ใช้

 งบประมาณ (รายละเอียด หน้า 42-43 ไม่มีโครงการในปี 2562) 
 
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ (รายละเอียด หน้า 44)  
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 (รายละเอียด หน้า 45) 
 ตามท่ีอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลบางปลาม้ า จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี               
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ท่ี มท.0810.7/ว5793 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 
25 5 9  เ รื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแ น วท า งก า ร จั ดท า แ ละป ร ะส านแ ผน พัฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ส่ี ปี                             
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดย
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีให้แล้วเสร็จ
ในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  ได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จส้ินและได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 และได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 เสร็จส้ินและได้
ประกาศใช้ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็น
กรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 นั้น  

/ระเบียบ...  
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
 ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ
แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ทุกแห่ง 
 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ  ง านพระราชพิ ธี  รั ฐพิ ธี  น โยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ฯลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ ตามอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีมีข้อระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์
หรือบริบทในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการใน
การพัฒนา  ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้าท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
เหตุการณ์ ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติม แผนงาน/
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
และได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 โดยผ่านขั้นตอน
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2 แล้ว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
 
จ าแนกตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบ ผ.01 ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง (รายละเอียด หน้า 46) 
 
แบบ ผ.02 ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

 ประชาชน (รายละเอียด หน้า 47) 
/แบบ ผ.06... 
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 แบบ ผ.06 ส าหรับ  โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเอง            
โดยไม่ใช้งบประมาณ (รายละเอียด หน้า 47-48 ไม่มีโครงการในปี 
2562) 

 
แบบ ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ (รายละเอียด หน้า 48) 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับท่ี 1 (รายละเอียด หน้า 49) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
 เพื่อเป็นไปตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3)          พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตาม
อ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีมีข้อระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง 
และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบท  ใน
พื้นท่ี ในชุมชน และประชาชน ท่ีมีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนา          ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน   การคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้าท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับเหตุการณ์ ท่ีเป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข แผนงาน/
โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) แก้ไข ฉบับท่ี 1 โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับท่ี 1 โดยผ่านขั้นตอนด าเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/2 แล้ว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2564) แก้ไข  ฉบับท่ี 1  เมื่อวันท่ี 27  มีนาคม 2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับท่ี 1 
 
แบบ ผ.01 ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง (รายละเอียด หน้า 49) 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

/แผนพัฒนา...  
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (รายละเอียด หน้า 50) 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นั้น 
 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ. 2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 และข้อ 17 องค์การบริหารส่วนต าบล                 
บางปลาม้า จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุน ให้แก่หน่วยงาน
อื่น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565  
(รายละเอียด หน้า 51-57) 
 

  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖2 ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการ รวม 649 
โครงการ งบประมาณ 440,921,0๐๐ บาท (รายละเอียด หน้า 58) 

ช. การจัดท างบประมาณ 

 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีโครงการบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.25๖1-2564), แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -
2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม              
ฉบับท่ี 2, แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับท่ี 1 และ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 25๖2 อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ 
จ านวน 205 โครงการ เป็นจ านวน 25,645,460 บาท        

 เฉพาะปี 25๖2 ลงนามสัญญา จ านวน 133 โครงการ เป็นจ านวน 
18,681,588.72 บาท (รายละเอียด หน้า 59) 

 เฉพาะปี 25๖2 เบิกจ่าย จ านวน 96 โครงการ เป็นจ านวน 
18,681,588.72 บาท (รายละเอียด หน้า 59) 

 

 

/ในส่วน... 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

  ในส่วนการติดตามฯ ในครั้งนี้ ด าเนินการติดตามฯ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
ในภาพรวม และด าเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
1. แบบรายงานผลการด าเนินการ (เอกสารแนบท้ายท่ี 3) 
2. แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
4. แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 

 1. แบบรายงานผลการด าเนินการ (เอกสารแนบท้ายท่ี 3)  
ข้อมูลด้านการคลัง 

รายงานแสดงผลการด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

(๑ ตุลาคม ๒๕61 ส้ินสุดวันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕๖2) 
(รายละเอียด หน้า 61-75) 

 

ข้อมูลด้านการคลัง 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ปี ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒) 
(รายละเอียด หน้า 76-78) 

 

ข้อมูลด้านการคลัง 
รายงานการรับจ่ายเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

(รายละเอียด หน้า 79-82) 
 

 2. แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (รายละเอียด หน้า 83-87) 
การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ตามแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(เอกสารแนบท้ายท่ี 1) 
 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ครั้งท่ี 1/2562 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า วันท่ี  26  พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. 
ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบและ ก าร ให ้คะ แ น น การ ติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถ ึง  ฉ บ ับ ที ่ 3  พ . ศ . 256 1  ท่ี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว                    
ด้วยคะแนน 96 คะแนน       /การติดตาม.. 

http://www.dla.go.th/


~ 15 ~ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เอกสารแนบท้ายท่ี 2) 

(รายละเอียด หน้า 88-92) 
 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ครั้งท่ี 1/2562 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปลาม้า วันท่ี  26  พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. 
ท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบและการให้คะแนนการติดตามและการประเมินผล
โครงการ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถ ึง  ฉ บ ับ ที ่ 3  พ . ศ . 256 1  ท่ี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว                        
ด้วยคะแนน 84 คะแนน   

 3. การติดตามและประเมินด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
(รายละเอียด หน้า 93-158) 

 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
ด าเนินการดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกฉบับ โดย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ส านักปลัด  
 2. การอนุมัติโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ง บ ปร ะ มาณ  พ .ศ . 25 6 2  ขอ ง อ ง ค์ ก า ร บริ ห า ร ส่ ว น ต า บลบ าง ป ลาม้ า                      
โดยผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด  
 3. การลงนามสัญญา โดยงานพัสดุและงานการคลัง กองคลัง 
 4. การเบิกจ่าย โดยงานการคลัง กองคลัง 
 5. การลงนามสัญญาและการเบิกจ่าย แบบ ผ.06 โครงการพัฒนาท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ  โดยผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ส านักปลัด (ข้อมูลจากทุกส านัก/กอง) 
 การติดตามและประเมินผล ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลของ อปท. e-Plan สามารถพิมพ์รายงานจากระบบฯ ดังนี้ 
e-plan  A8.  รายงานโครงการท่ีลงนามสัญญา แยกตามยุทธศาสตร์ 
  อบต.บางปลาม้าฯ (รายละเอียด หน้า 94-113) 
e-plan  A8.  รายงานโครงการท่ีลงนามสัญญา แยกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
  อบต.บางปลาม้าฯ (รายละเอียด หน้า 114-133) 
e-plan  A9.  รายงานโครงการท่ีเบิกจ่าย แยกตามหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  
  อบต.บางปลาม้าฯ (รายละเอียด หน้า 134-152) 
 

/e-plan… 

http://www.dla.go.th/


~ 16 ~ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 e-plan  B2.  รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2562 อบต.บางปลาม้าฯ 
  (รายละเอียด หน้า 153-154) 
e-plan  B3.  รายงานสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ปี 2562 
  อบต.บางปลาม้าฯ (รายละเอียด หน้า 155-156) 
e-plan  B5. รายงานสรุปผลการติดตามและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562  
  อบต.บางปลาม้า (รายละเอียด หน้า 157-158) 
  แยกตามยุทธศาสตร์ แยกตามส านัก/กอง (รายละเอียด หน้า 158) 
 

 4. การวัดผลในเชิงคุณภาพ (รายละเอียด หน้า 159-162) 
- แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปลาม้าในภาพรวม 

การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจ
ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ (เอกสารแนบท้ายที่ 4)  
- แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยส ารวจจากประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
จ านวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 คน 

สรุปการวัดผลในเชิงคุณภาพ ตามแบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม โดยส ารวจจากประชาชน
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จ านวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10 
คน  
 มีความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.33 มีความพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
52.89 ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.78 และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ว่า 
พอใจอยู่บ้าง 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๑. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต เช่น จะท า จะสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ตาม

แนวทาง ดังนี้ 
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 

253 บัญญัติว่า ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ 

1.2 พระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยมีหน่วยงานราชการกลางและ
ส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

/3. ระเบียบ… 
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

4. นโยบายรัฐบาล 
 5. การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEN Community) 

และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEN Economic Community : AEC) 
ส่งผลดีต่อการขยายการค้า การลงทุน และความร่วมมือในด้านต่างๆ  

6. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 

7. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
8. การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบาย

ของรัฐบาล  
ฯลฯ 

  
๒. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ควร

พิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และให้มีความสอดคล้องกัน   

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและ
ค านึงถึงสถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔.  อบต. ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้ เพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอน
เพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

5. ส่งบุคลากรและประชาชน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ตามอ านาจหน้าท่ี 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการตาม
กรอบท่ีคณะกรรมการได้วางแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกร่วมกันพิจารณาครับ 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

สมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉัน   
ขอมติท่ีประชุมโปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 18  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 

/นางวนัเพ็ญ...   
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  
บางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เชิญท่านนายก อบต. คะ 
 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

- ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                 
บางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย              
พ.ศ. 2560 มาตรา 253 ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  รวมตลอด  
ท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นประจ าทุกปี 

 และในวันนี้ กระผมจึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งรายละเอียดนั้น  
ผมได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  (นายกฯ สรุป รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน        
ตามนโยบายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บางปลาม้า ให้ท่ีประชุมทราบ (นายอภ ิ  

 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระผม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า ท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ได้ด าเนินการบนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของต าบล และมีความต่อเนื่องกับ
สถานการณ์ท่ีผ่านมา ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและการปกครอง ในการนี้กระผมพร้อมท้ังคณะผู้บริหารได้ด าเนินการ โดยใช้
แผนพัฒนาฯ เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
 สุด ท้ายนี้  ก ระผมพร้ อมคณะ ผู้บริ ห ารขอ ให้ คว าม เ ช่ื อมั่ นแก่ สภาแห่ ง นี้                 
ว่าจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่น ท่ีจะบริหารองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลบางปลาม้าให้มีความก้าวหน้า  ท้ังนี้  โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนต าบล            
บางปลาม้า เป็นท่ีต้ังอย่างแท้จริงต่อไป  ขอบคุณครับ 
 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ในรายละเอียดหรือไม่ เชิญครับต้อง     (นายอภิ  

นางวันเพญ็  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดสอบถามในรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุม
โปรดยกมือขึ้นออกเสียงด้วยคะ 

มติที่ประชุม  จ านวนผู้เข้าประชุม 18  
 เห็นชอบ   16 
 ไม่เห็นชอบ    0 
 งดออกเสียง    2 
มีมติรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลาม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยคะแนนเสียง 16 เสียง 
 

 
/ระเบียบวาระ...   
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
นางวันเพ็ญ  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ อีกหรือไม่  
คะ จากระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีรับ
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ช้ีแจงเพิ่มเติม และต่อด้วยเรื่องอื่นๆ อีก ขอเชิญคะ 

นางสาวพรนภา 
วัฒนชีวโนปกรณ์ 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 

เร่ืองที่ 1  ผอ.กองการศึกษาฯ ช้ีแจงรายละเอียดตามหนังสือฯ ขอเชิญร่วมงานฯ และให้สมาชิกฯ 
ประสานแจ้งก านัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ จัดส่งรายช่ือฯ ภายใน เช้าวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม - รับทราบ - 
 

 เร่ืองที่ 2 การจัดงานท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึน้ปีใหม่ ปี 2563 ในวันใด
และ เร่ืองที่ 3 ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธก์ารจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563              
ในวันศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2563 และขอความร่วมมือแต่ละหมู่บ้านจัดซุ้มอาหารหรือขนม 
หมู่บ้านละ 1 ซุ้ม และแจ้งภายในวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 
 ซึ่งการจัดงานท าบุญตักบาตรฯและการจัดงานวันเด็กฯ ขอน าเรียนปรึกษาทุกท่าน      
ว่าการจัดงานควรจัดในวันเดียวกันหรือไม่ อย่างไรคะ 

มติที่ประชุม มีมติให้จัดงานท าบุญตักบาตรฯและการจัดงานวันเด็กฯ ในวันศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2563            
โดยจัดท าบุญตักบาตรฯ ในช่วงเช้า และจัดงานวันเด็กฯ ต่อจากงานช่วงเช้า 

นางสาวพรนภา 
วัฒนชีวโนปกรณ์ 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) 

ขอขอบคุณทุกท่าน และจะด าเนินการจัดส่งหนังสือขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัด
ดังกล่าว ต่อไปคะ 

นางวันเพ็ญ  สวนคง 
(รองประธานสภา อบต.) 

ต่อไป ขอเชิญท่านนายกฯ คะ 

นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ 
(นายก อบต.) 

จากการประชุมประจ าเดือนท่ีจังหวัดฯ และอ าเภอฯ มีเรื่องส าคัญ ดังนี้ 
เร่ืองที่ 1  เนื่องจากมีกลุ่มสตรี สมาคมฌาปนกิจต่างๆ ได้มีการปลอมแปลง การเรี่ยไร จากวัด
ท่ีมาจากจังหวัดลพบุรี เดินทางด้วยรถยนต์ มาวันละ 3-5 คน โดยใช้ใบอนุญาตคนพิการ/ตา
บอด ซึ่งไม่ถูกกฎหมาย จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก ในกรณีท่ีมีกลุ่มคนดังกล่าว เข้ามา
ในพื้นท่ีของเราให้แจ้งต ารวจหรือแจ้งปลัดนคร ปลัดอาวุโส อ าเภอบางปลาม้า 
เร่ืองที่ 2 เนื่องจากปริมาณน้ าในพื้นท่ีเรามีน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร  
 - การท านาปรัง ช่วงระหว่างเดือน พ.ย.2562-เม.ย.2563 จึงขอให้ชะลอการท านา
เพื่อป้องกันการเสียหายจากการท านาไว้ก่อน ซึ่งการปล่อยน้ า  
 - จะปล่อยเพื่อป้องกันตล่ิงทรุด อุปโภค-บริโภค 
 - การเกษตร ชะลอไว้ 
 - การเล้ียงปลา ชะลอไว้ 
 - โรงงาน ไม่ให้ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า 
 

 
 

/เรื่องท่ี 3...   
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ส าเนาถูกต้อง 
  

(นายอภิวัฒน์  สุขส าราญ) 

 เร่ืองที่ 4 เกษตรอ าเภอบางปลาม้า ให้เกษตรกร แจ้งการท านาหรือไม่ท านา 
1 พ.ย.2562-31 มี.ค.2563  ปรับปรุงข้อมูลใหม่ หลังวันท่ี 1 พ.ย.2562 เกษตรกร 

จะต้องมาปรับปรุงข้อมูลใหม่ ภายใน 15 วัน 
- เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภัยแล้ง 
- การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ด้านการเกษตร ให้ขึ้นทะเบียนไว้ก่อน (ก่อนท่ีจะเกิดภัยพิบัติ) 
- การช่วยเหลือ ท้องถิ่นจะต้องประกาศภัยก่อนจึงจะช่วยเหลือได้ 
- การช่วยเหลือส่วนในท่ีเพาะปลูก กระทรวงเกษตรฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ฯ พื้นท่ีไม่เกิน 30 ไร่ 
ดังนี ้

   ข้าว 1,113 บาท/ไร่ 
   พืชไร ่ 1,148 บาท/ไร่ 
   อื่นๆ 1,690 บาท/ไร่ 
   จะต้องได้ผลผลิตไม่เกินร้อยละ 10 ของปีท่ีผ่านมา 

 เร่ืองที่ 5 พัฒนาชุมชนอ าเภอบางปลาม้า แจ้งรายละเอียดให้กู้ฯ กองทุนหมุนเวียน ให้ต้ังกลุ่ม
ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป ให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาท และ กลุ่มสตรี พัฒนาศักยภาพ บาทบาทสตรี 
ให้ท าโครงการไปขอกู้ ได้จ านวน 3,000 บาท 

 เร่ืองที่ 6 วาระเร่งด่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดมามอบนโยบายท่ีอ าเภอฯ 
 จากการเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดจึงรณรงค์ ขอให้การเกิดอุบัติเหตุไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วง
เทศกาลปีใหม่นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า จะด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีจุดบริการ
ประชาชน  ตามโครงการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการส าคัญ             
ไปบริเวณส่ีแยกหน้าวัดเสาธงฯ ระหว่างวันท่ี 27 ธ.ค.2562-2 ม.ค.2563  

 เร่ืองที่ 7 ท่ีดินอ าเภอบางปลาม้า ออกเอกสารเดินส ารวจไปเรียบร้อยแล้ว ประชาชนท่านใด           
ตกส ารวจ ซึ่งท่ีดินนั้นจะต้องไม่เป็นป่าสงวน หรือ สปก. หรือ ท่ีดินสาธารณประโยชน์ สามารถ
ไปรับแบบฯ ได้ท่ีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

 เร่ืองที่ 8 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล             
บางปลาม้า กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นท่ีจัดท าร่างผังเมืองรวม ซึ่งในครั้งท่ีผ่านมา            
ท าผิดไป ขอบเขต แนวเขตไม่ชัดเจน เป็นพื้นท่ีๆ โดยพื้นท่ีท่ีมีปัญหา  คือ หมู่ท่ี 4 ขุดลอก
คลองตลาดแก้ว มีผู้สูงอายุมาสอบถามว่า เป็นพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า
หรือเทศบาลต าบลบางปลาม้า 
 เมื่อเดือน พ.ย.2562 กระผมได้ท าหนังสือสอบถามไปยังอ าเภอบางปลาม้า ถึงการ
ด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ท่ียังไม่มีความชัดเจนและยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมาครับ 

 เร่ืองที่ 9 การก าจัดผักตบชวาในแม่น้ าท่าจีน 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับชลประทาน 

 เร่ืองที่ 10 การช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยจัดท่ีอยู่อาศัย/จัดสรรท่ีดินใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้ยากไร้ท่ีมี
คุณสมบัติเป็นผู้ยากไร้ จึงขอแจ้งให้สมาชิกฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ยากไร้ มา
กรอกข้อมูลท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล และรายงานภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน เริ่ม ธ.ค.
2562  

มติที่ประชุม - รับทราบ - 
นายอภิวัฒน์ สุขส าราญ 
(ประธานสภา อบต.) 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้สภาฯแห่งนี้ทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
กระผมขอปิดประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี ๑/๒๕62 ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลา 11.27 น. 
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ลงช่ือ   วิศิษฏ์    จันทร์ฉาย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นายวิศิษฏ์    จันทร์ฉาย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 
 
 
 

ลงช่ือ         อภิวัฒน์    สุขส าราญ   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 (นายอภิวัฒน์    สุขส าราญ  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2562 
ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงช่ือ    ชะลอ  แก้ววิชิต ประธานกรรมการ 
(นายชลอ   แก้ววิชิต) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 6 
 
 
 

ลงช่ือ    วิมล  นิ่มอนงค์  กรรมการ 
(นายวิมล   นิ่มอนงค์) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
 
 
 

ลงช่ือ  สมควร  บุญมีรอด เลขานุการ/กรรมการ 
(นายสมควร   บุญมีรอด) 

ส.อบต.หมู่ท่ี 5 
 

 
 


