
 (สําเนา) 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

…………………………………… 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.หนองพลบั ผู้เข้าประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  
๒ นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลับ สมพงษ์  เอ่ียมอาษา  
๓ นายธีรพงศ์     ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ธีรพงศ์  ทองใบ  
๔ นายสน          ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สน  ตาลอ่อน  
๕ นางหวานใจ    เหล็กคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ หวานใจ  เหลก็คม  
๖ นางเฉลา        ค้ําประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เฉลา  ค้ําประเสริฐ  
๗ นางไพเราะ     ป่ินประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ไพเราะ  ป่ินประยูร  
๘ นางถนอม      ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ถนอม  ตอนสขุ  
๙ นายชริน        สังข์เสน่ห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ชริน  สังข์เสน่ห์  
๑๐ นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ประธาน  เรืองทอง  
๑๑ นายช้ืน          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ช้ืน  ให้นุช  
๑๒ นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ฉลวย  อุ่นอิน  
๑๓ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลบั เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  
๒ นายนิมิตร       น่ิมบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  น่ิมบรรเลง  
๓ นายเอนก        จีนธู รองนายก อบต.หนองพลับ เอนก  จีนธู  
๔ นายเกรียงไกร   เมฆา เลขานุการนายก อบต.หนองพลับ เกรียงไกร  เมฆา  
     

     

     

     

     

     

     

     

/รายช่ือ... 
 



- ๒ – 
 
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.หนองพลบั ที่ไม่มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐0 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1 
ประธานสภา อบต. 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ 
 
ประธานสภา อบต. 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
มีความจําเป็นต้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ สมัยประชุม
วิสามัญ คร้ังที่ ๑ /๒๕๖๐ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับเสนอต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) ตามประกาศ
อําเภอเมืองเพชรบุรี ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองพลับ  สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสืออําเภอเมือง
เพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๒๓.๖/๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การอนุญาต  
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ จึงได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
มาประชุมในวันน้ี  
 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ สมัยสามัญ
ประจําปีสมัยที่ ๓/25๖๐ (ครั้งที่ ๒) เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ตามที่ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ สมัยสามัญประจําปี  
สมัยที่ ๓/25๖๐ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ น้ัน คณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุมที่ได้รับแต่งต้ังจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
จํานวน ๓ ท่าน คือ นายฉลวย  อุ่นอิน, นายสน  ตาลอ่อน และ นางหวานใจ  เหล็กคม  
ได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมกัน
ตรวจรายงานการประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใด  
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ  
สมัยสามัญประจําปี สมัยที่ ๓/25๖๐ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๑๒ เสียง 

/ระเบียบวาระที่ ๓... 
 
 
 



- ๓ - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

 
 
 
 
 

 
 
นายก อบต.หนองพลับ 
(นายนที  เพ็งพิณ) 
 
 
 
 

 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ 
ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ที่ ๓๑ /255๙ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ลงวันที่  
๑๕ มีนาคม 255๙ ให้คณะกรรมการดังกล่าวกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
ประจําปี พ.ศ. 25๖๐ มีการดําเนินงานตามแผนงานโดยสรุป  ดังนี้ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม  
นายนที  เพ็งพิณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ขอรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
(ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ต่อสภาท้องถิ่น การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครบทั้ง 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาครบทั้ง 7 หมู่บ้าน 
ขั้นตอนการจัดทําแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทําแผน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
กําหนดไว้ทุกขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอ
รายงานโดยสรุป  ดังนี้ 
๑. สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาสามปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ มีโครงการทั้งสิ้น 149 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 41,491,200 
บาท ดําเนินการจํานวน 36 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  8,598,079.34 บาท  
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จํานวนทั้งหมด 59 โครงการ ดําเนินการไป
จํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.60 ใช้งบประมาณ 4,425,899.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.48 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาฯ จํานวนทั้งหมด 50 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน  
13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.56 ใช้งบประมาณ 3,847,776.34 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 44.76  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จํานวนทั้งหมด 4 โครงการ ดําเนินการไป 

 /จํานวน... 
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  จํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.69 ใช้งบประมาณ 44,767.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.52 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ จํานวนทั้งหมด 14 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 6 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 9.40 ใช้งบประมาณ 111,356.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 1.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ฯ
จํานวนทั้งหมด 22 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
14.77 ใช้งบประมาณ 168,281.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.96  
 

๑.๒ รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่งน้ํา สภาพแวดล้อม 

น่าอยู ่(รวม 6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 4,425,899 บาท) 
1) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า 

ท่อระบายน้าํ รางระบายน้ํา 
(๑) ก่อสร้างรางระบายนํ้าต้ังแต่คลองชลประทาน-บ้านนายปลอด หมู่ที่ 7 

งบประมาณ 607,000 บาท 
(2) ก่อสร้างคูส่งนํ้า คสล.รูปตัวยู ข้างครัวร้านบุ๋มบ๋ิม หมู่ที่ 5 งบประมาณ 

285,000 บาท 
(3) ก่อสร้างคูส่งนํ้า คสล.รูปตัวยู ต้ังแต่สะพานข้ามคลอง-นานายประยงค์ 

หมู่ที่ 3 งบประมาณ 590,000 บาท 
(4) ก่อสร้างคูส่งนํ้า คสล.รูปตัวยู ต้ังแต่บ้านนายกนที หมู่ที่ 2 งบประมาณ 

323,000 บาท 
(5) ฝังท่อส่งนํ้าต้ังแต่ถนนสายนาพรม-นานายนงค์ หมู่ที่ 2 งบประมาณ 

344,900 บาท 
๒) แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์

และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

งบประมาณ 2,275,999 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสงัคมให้มีคุณภาพชวิีตที่ดีขึ้น (รวม 

13 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 3,847,776.34 บาท) 
๑) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน  

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ
100,700 บาท 

(2) สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในเขตตําบลหนองพลับ 
งบประมาณ 230,746.34 บาท 

/๓) สนับสนุน… 
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  (3) สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตําบลหนองพลับ 
งบประมาณ 426,000 บาท 

(4) อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 
งบประมาณ 58,380 บาท 

(5) โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต งบประมาณ 
49,090 บาท 

๒) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักสาธารณสุข 

(1) โครงการ อสม.สัมพันธ์ตําบลหนองพลับ งบประมาณ 27,428 บาท 
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 16,448 บาท 
(3) โครงการให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ งบประมาณ 

2,628 บาท 
๓) แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยในท้องถ่ินโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
(1) โครงการจัดต้ังจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลต่าง ๆ (วันขึ้นปีใหม่

และวันสงกรานต์) งบประมาณ 1,128 บาท         
๔) แนวทางการพัฒนา จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน 

(1) สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ งบประมาณ 3,668,100 บาท 
(2) สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 18,000 บาท 

๕) แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดี 
เกิดความอบอุ่นรวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 

(1) โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว “ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนสุกใส”
งบประมาณ 16,228 บาท 

(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 10,900 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (รวม 3 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 44,767 บาท) 

1) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดําเนนิชีวิต
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) โครงการขบัเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนเงิน 28,428 บาท 
(2) โครงการอนุรักษ์การปลูกหญ้าแฝก งบประมาณ 1,828 บาท 

๒) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(1) โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตําบลหนองพลับ 

งบประมาณ 14,511 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี 

(รวม  6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 111,356 บาท) 
๑) แนวทางการพัฒนา งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

(1) โครงการเด็กและเยาวชนสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรผู้สูงอายุงบประมาณ 
17,928 บาท 

/(2) โครงการ... 
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  (2) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 13,000 บาท 

(3) อุดหนุนงบประมาณการจัดงานพระนครคีรีของจังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ 15,000 บาท 

(4) โครงการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 20,000 บาท 

(5) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 งบประมาณ 18,000 บาท 

๒) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์
ทํานุ บํารุงศาสนา 

1) โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล งบประมาณ 
27,428 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (รวม 8 โครงการ/
กิจกรรม รวมเป็นเงิน 168,281 บาท) 

๑) แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถ่ินให้โปร่งใสสุจรติ 
(1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ข้อมลูข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อปท.

งบประมาณ 11,000 บาท 
๒) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสมัมนาการพฒันา

บุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่าง อปท. 
(1) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร อบต.หนองพลับ 

และผู้นําท้องถิน่ งบประมาณ 123,913 บาท  
(2) โครงการอบรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.หนองพลับ

และผู้นําท้องถิน่ งบประมาณ 428 บาท 
๓) แนวทางการพัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนนุจัดให้มีวัสดุอุปกรณเ์ครื่องมือ

เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาด้านการจัดการระบบ ICT 
(1) จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 15,500 บาท 
(2) จัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์ งบประมาณ 3,000 บาท 
(3) จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟ้า งบประมาณ 2,500 บาท 
(4) จัดซื้อเคร่ืองกรองนํ้า งบประมาณ 9,990 บาท 

๔) แนวทางการพัฒนา เสรมิสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคค ี

(1) โครงการ อบต.ตอบแทนประชาชนเพ่ือประชาชน 1,950 บาท   
   

๒. สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ   

๑) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่  
ในแผนพัฒนาตําบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทําแผนงานโครงการ และกิจกรรมไว้จํานวนมาก 

/ครอบคลุม... 
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  ครอบคลุมงานทุกด้าน โดยได้จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน แต่ไม่ได้คํานึงถึงรายได้  

ที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับ ทําให้ในเชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  
จึงสามารถดําเนินการได้น้อยมาก 

๒) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหาร  
ส่วนตําบลได้ดําเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ 

 
๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑) งบประมาณมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และ
ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะต้องดําเนินการ
พัฒนาอีกมาก 

๒) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสําคัญกับการทํา
แผนพัฒนาตําบล ทําให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 

๓) การนําแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจํานวน
โครงการท่ีนําไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นที่ตํ่า คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ต้องให้ความสําคัญของแผนพัฒนามากข้ึน 
 

๒.๓ สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนและการนําแผนไปปฏิบัติ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครบทั้ง 5 ด้าน และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาครบทั้ง    
7 หมู่บ้าน ขั้นตอนการจัดทําแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดไว้ทุกข้ันตอน 

 
๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓.๑ ข้อสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข้อสังเกต  
จากการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 
1) การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับจะคํานึงถึง

รายจ่ายประจําในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใน
สํานักงานและสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล เป็นลําดับแรก ทําให้มี 
ทําให้มีงบประมาณเหลือจํานวนน้อยที่จะนําไปใช้ในการจัดทําโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปีเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนตําบลหนองพลับ 

2) องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ มีปัญหาความพร้อมของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยในการดําเนินการโครงการ 

/ตามแผนพัฒนา... 
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  ตามแผนพัฒนาสามปีที่ได้กําหนดไว้ มีขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอนและ การ

ดําเนินบางข้ันตอนต้องอาศัยความรู้ความชํานาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ เช่น การ
สํารวจออกแบบก่อสร้าง การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับการจ้าง เป็นต้น 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า 

3) การนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาฯสู่การจัดทําข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ยังไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ สังเกตได้จากผลการ
ดําเนินงาน 

4) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่จะดําเนินการช่วงไตรมาสสุดท้าย 
ทําให้อัตราส่วนในการดําเนินผลงานมีค่าน้อยมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้

เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการสํารวจสภาพปัญหาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ พบว่า เกิดจากการ
ขาดแคลนบุคลากร นอกจากน้ีบุคลากรยังขาดความรู้ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ควรนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะ ควรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น 

2) ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวมในท้องถิ่นเป็นลําดับแรก และควรมีการกําหนดมาตรการในการควบคุม
รายจ่ายประจําให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยนําข้อมูลสถิติรายจ่ายในปีที่
ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุมรายจ่าย
ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในด้านอ่ืน เช่น บริการด้านสาธารณสุข ห้องสมุดเคลื่อนที่ การให้ความรู้
ด้านการเกษตร 

4) ควรปรับช่วงเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้ตรงกับเวลาของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 

๓.๒ ข้อจํากัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีอย่างจํากัด 
2) การให้ข้อมูลแบบสํารวจที่คลาดเคลื่อนส่งผลให้การประมวลผลมีความ

คลาดเคลื่อนไป 
3) ผู้กรอกแบบสอบถามไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม  
4) โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจํานวนมาก 

โดยไม่คํานึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
พัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมาก แต่องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองพลับ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง  

/5) การใช้จ่าย… 
 



- ๙ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

 5) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีที่วางไว้
และด้วยข้อจํากัดของงบประมาณ ทําให้ไม่สามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผน  
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย  

6) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดและล่าช้าทําให้เป็น
ข้อจํากัดในการดําเนินกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

7) ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลายๆด้าน เช่น การถ่าย
โอนภารกิจต่างๆบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

๓.๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปัญหา 
ปัญหา 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่

กําหนดไว้ตามแผนดําเนินงาน 
2) จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปีมีมากกว่างบประมาณที่

ได้รับ ทําให้การดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆทําได้น้อยมากเมื่อเทียบกับกับความ
ต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาสามปี 

3) การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความ
สอดคล้องกัน 
 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด เพ่ือไม่ให้เกิด
ความล่าช้า 

2) โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีควรมีความสัมพันธ์กันกับ
งบประมาณ 

3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่โครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบ
ในการคํานวณงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง
เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน
ส่งผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ 

4) สํานัก/กองต่างๆ ต้องเร่งดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่
วางไว้เพ่ือการจัดสรรงบประมาณในการเบิกจ่าย เพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการ
เร่งดําเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆพร้อม
ทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกท่านได้รับทราบรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จากผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่า ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาตําบลประจําปี พ.ศ. 25๖๐ แม้จะมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ และ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปโดย
รอบคอบ ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
/ระเบียบวาระที่ ๔... 

 



- ๑๐ - 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔ 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 

 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งน้ี  
และขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 
 

 
(ลงช่ือ)         เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ ผู้จดรายงานการประชุม 

                   (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 

 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)           ฉลวย  อุ่นอิน  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงช่ือ)         สน  ตาลอ่อน กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
(ลงช่ือ)      หวานใจ  เหล็กคม กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหลก็คม) 
 
 
 

                       ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
                      (นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ 
 
 
 


	                       ตรวจแล้วถูกต้อง

