
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

ครั้งที่  2/2565 
วันที่  28  กันยายน  2565 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายฐกฤต  ผิวกลม ประธานกรรมการ ฐกฤต  ผิวกลม  
2 นายทองทิพย์  พงพรม กรรมการ ทองทิพย์  พงพรม  
3 นายเผย  ผิวกลม กรรมการ เผย  ผิวกลม  
4 นายเหน็ด  กลิ่นจันทร์ กรรมการ เหน็ด  กลิ่นจันทร์  
5 นายวีระวุทธิ์  สุขปื้อ กรรมการ วีระวุทธิ์  สุขปื้อ  
6 นางสังเวียน  สีแดงน้อย กรรมการ สังเวียน  สีแดงน้อย  
7 นางสาววราภา  บุดดา กรรมการ วราภา  บุดดา  
8 นางนันท์นภัสร  ภูถาดลาย กรรมการ นันท์นภัสร  ภูถาดลาย  
9 ร.ต.อ.สวัสดิ์  สุปันโน กรรมการ ร.ต.อ.สวัสดิ์  สุปันโน  

10 นางคำพูนุช  อินทรา กรรมการ คำพูนุช  อินทรา  
11 นายพีรภัทร  พาทา กรรมการ/เลขานุการ พีรภัทร  พาทา  
12 นางสาวพัลลภา  คุณนา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ พัลลภา  คุณนา  

        
เริ่มประชุม 
ระเบียบวราระที่  1 
นายฐกฤต  ผิวกลม 
ประธานฯ 

    เวลา  09.00  น. 
    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   วันนี้  เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาตำบลทรายขาว  ครั้งที่  2  รอบเดือนตุลาคม (ติดตาม
ระหว่างเดือนเมษายน 2565 – กันยายน 2565)  ตามคำสั่ง
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาว  เลขท่ีคำสั่ง 156/2565   

ที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2 
ที่ประชุม   
ดังกล่าวระเบียบวาระที่  3 
นายฐกฤต  ผิวกลม 
ประธานฯ 
 
ที่ประชุม 

-  รับทราบ 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
3.1  การวางกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565   
- อนุญาต 
 

   
 



นางสาวพัลลภา  คุณนา 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. 2548  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาองค ์กร
ปกคครองส่วนท้องถิ ่น  (ฉบับที ่  2)  พ.ศ. 2548  ข้อ   28  
กำหนดให้  คณะกรรมการติดตามประเมินผแผนพัฒนาท้องถิ่น  มี
อำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  และ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื ่อช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
โดยในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในรอบนี้  เป็น 

การดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่  2  
รอบเดือน  ตุลาคม  2565  (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 
2565)  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
จะต้องได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ ่น (Local Performance Assessment : LPA)  ประจำปี  
ที่กรมส่งเสริมการปกครองได้ออกแบบเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในส่วนของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ถูกกำหนดไว้
เพื่อรอรับการตรวจประเมิน  ด้านที่  1  การบริหารจัดการ  ซึ่งมี
เป้าหมายที่  อปท.ต้องมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ
และพร้อมในการดำเนนิการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินตามแผนติดตามฯ  และบันทึกผลการติดตาม  รวมทั้งลง
ข ้ อม ู ล ในระบบ  e-plan  ครบถ ้ วน   เ สนอต ่ อผ ู ้ บ ร ิ ห าร   
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  แล้วผู้บริหารฯ รายงานให้สภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยตรวจสอบหลักฐานที่



 
 
 
 
 
นายฐกฤต  ผิวกลม 
ประธานฯ 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายฐกฤต  ผิวกลม 
ประธานฯ 
 
นางสาวพัลลภา  คุณนา 
ผุ้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

เกี่ยวข้อง  ได้แก่  คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ,  การประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และหลักฐานการบันทึกลการติดตามในระบบ 
e-plan  ค่ะ  ซึ่งในส่วนราชการภายในองค์กรทุกกองส่วนราชการ
จักต้องดำเนินการดังนี้ 
     ในการวางกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ด้วยข้อมูลในระบบ e-plan  หรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (LPA) 
ประจำปี 2565  ด้านที่  1  การบริหารจัดการ  ในส่วนของการ
ติดตามและประเมินผลแผน ครับ 
      มีมติทุกเสียงเห็นชอบแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลทรายขาว  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 

3.2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565)  ขออนุญาตที่ประชุมให้เลขานุการชี้แจง 
 
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  ได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปแล้ว  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2564  และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนวางกรอบแนวทางในการติดตามใน
รอบปีงบประมาณ 2565  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งคณะกรรมการ
และประเมินผลแผนจะต้องดำเนินการติดตามการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  พ . ศ .  2 5 4 8   แ ล ะ ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 28  กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  มี
อำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
     (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (3)  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ ่น  พร้อมทั ้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ว ันรายงานและสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสิบวัน  โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม  ของทุกปี 



     (4)  แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื ่อช ่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบนี้  เป็นการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ครั้งที่  2  รอบ
เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565  (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  
2565) 
     ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนในระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผน (e-plan)  ใน  www.dla.go.th  ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังสรุปเอกสารประกอบแนบท้ายนี้ 
     ตามท่ีคณะกรรมการ ฯ  ได้ติดตามและรับทราบผลการติดตาม
แล้วนั้น  ขอให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณา  ว่าสมควรเพ่ิมเติม  
แก้ไข  ในส่วนที่เกี ่ยวข้องข้อใดบ้าง  เพื่อจักได้รายงานผลและ
เสนอความเห ็นต ่อผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น  สภาท ้องถ ิ ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในลำดับต่อไป 

ที่ประชุม 
นายฐกฤต  ผิวกลม 
ประธานฯ 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
นายฐกฤต  ผิวกลม 
ประธานฯ 
ปิดประชุม 

- ไม่มี 
     ในวันนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  รอบเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2565  (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  2565)  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
     เพ่ือเสนอรายงานและความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  สภา
ท้องถิ่นและคระกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 
-  ไม่มี 
     ถ้าในที่ประชุมไม่มีอะไรเพ่ิมเติม  กระผมขอปิดประชุม 
 
     เวลา  12.00  น. 

 
     
   ลงชื่อ   พัลลภา  คุณนา        ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวพัลลภา  คุณนา) 
     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ลงชื่อ     ฐกฤต  ผิวกลม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายฐกฤต   ผิวกลม) 
     ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 


