
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4  ประจ ำปี 2562 
ครั้งที่ 1  วันที่  16  ธันวำคม 2562  เวลำ  09.30  น. 

                            ณ.ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบุง่คล้ำ 

  รำยช่ือผู้เข้ำประชุม 
ท่ี ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นำยบุญกอง  หำญเสนำ ประธำนสภำฯ บุญกอง        หำญเสนำ 
2 นำงส ำรำญ  โคบำล รองประธำนสภำฯ ลำป่วย 
3 นำยประหยัด  จันทร์ปรีดำ สมำชิก อบต.หมู่ 1 ประหยัด      จันทร์ปรีดำ 
4 นำงนำรีรัตน์  จันทร์บัว สมำชิก อบต.หมู่ 1 นำรีรัตน์       จันทร์บัว 
5 นำยมงคล  บุตรศร ี สมำชิก อบต.หมู ่2 มงคล        บุตรศร ี
6 นำงเหรียญทอง   ยังดี สมำชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
7 นำยประยรู  กล้ำจรงิ สมำชิก อบต.หมู ่3 ประยรู  กล้ำจรงิ 
8 นำงปำนศร ี  สิมำชัย สมำชิก อบต.หมู่  3 ปำนศร ี        สิมำชัย 
9 นำยสำกล  อ้อนอุบล สมำชิก อบต.หมู่  4 สำกล        อ้อนอุบล 

10 นำยอนุกุล  งอกลำภ สมำชิก อบต.หมู่  5 อนุกุล        งอกลำภ 
11 นำยบุญช่วย  เชิดชัยภูมิ สมำชิก อบต.หมู่  6 บุญช่วย        เชิดชัยภูมิ 
12 นำยสุนทร  บุญเทียม สมำชิก อบต.หมู่  6 สุนทร        บุญเทียม 
13 นำยสังคม  ทองชัยภูมิ สมำชิก อบต.หมู่. 7 สังคม        ทองชัยภูมิ 
14 นำยวสันต์  คลำดโรค สมำชิก อบต.หมู่  7 วสันต์        คลำดโรค 
15 นำงวิไลพร  วชิรจิตตำนนท์ สมำชิก อบต.หมู่  8 วิไลพร  วชิรจิตตำนนท์                   
16 นำยสุรศักดิ ์  หำญชนะ สมำชิก อบต.หมู่  9 สุรศักดิ ์        หำญชนะ 
17 นำยสมพงษ์  พงษ์ขวำน้อย สมำชิก อบต.หมู ่ 9 สมพงษ์        พงษ์ขวำน้อย 
18 นำงลัดดำ  โชคเฉลิม สมำชิก อบต.หมู่  10 ลัดดำ        โชคเฉลิม 
19 นำยสมศักดิ ์  เจรญิวัย สมำชิก อบต.หมู ่11 สมศักดิ ์        เจริญวัย 
20 นำยชำญ  กล้ำจรงิ สมำชิก อบต.หมู่ 12 ชำญ            กล้ำจรงิ 
21 นำยแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร ์ สมำชิก อบต.หมู ่12 แสนโฮม      เหลี่ยมศรจีันทร ์
22 นำงชนำภำ  สุภักดี เลขำนุกำรสภำฯ ชนำภำ  สุภักดี 

 

ผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 

1. นำงส ำรำญ   โคบำล  รองประธำนสภำฯ  ลำป่วย 
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ที่ ช่ือ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 
1 นำยแก่ง หำญบุง่คล้ำ นำยกอบต.บุ่งคล้ำ แก่ง หำญบุง่คล้ำ 
2 นำยสมบรูณ์ กล้ำจริง รองนำยก อบต. สมบรูณ์ กล้ำจริง 
3 นำยวิยุทธร ช่ำงเหล็ก รองนำยก อบต. วิยุทธร ช่ำงเหล็ก 
4 นำงรุ่งทิพย ์ ใจสบำย เลขำนุกำรนำยกฯ รุ่งทิพย ์ ใจสบำย 
5 นำยพิชิต หำญมโน ผญบ.ม.4 พิชิต หำญมโน 
6 นำงประนอม คล่องแคล่ว ผช.ผญบ.ม.4 ประนอม คล่องแคล่ว 
7 นำยถนอมจิต อินทอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้ำนบุ่งคล้ำวิทยำ ถนอมจิต อินทอง 
8 นำงวิไลพร เขียนภูเขียว ผญบ.ม.10 วิไลพร เขียนภูเขียว 
9 นำยขจรศักด ์ สุพรรณฝ่ำย ผอ.กองช่ำง ขจรศักด ์ สุพรรณฝ่ำย 
10 ร.ต.ต.สุรพล กล้ำประจันทร ์ รอง สวป.สภ.เมือง ร.ต.ต.สุรพล กล้ำประจันทร ์
11 นำงอภิญญำรักษ์ สมองดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร อภิญญำรักษ์ สมองดี 
12 นำงเยำวเรศ เมฆวัน นักจัดกำรงำนทั่วไป เยำวเรศ เมฆวัน 
13 นำยเอนก สิมำชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมำชัย 
14 น.ส.สำยรุ้ง ระดำบุตร หน.สป. สำยรุ้ง ระดำบุตร 
15 นำยรณชัย คุ้มบุ่งคล้ำ ผญบ.ม.10 รณชัย คุ้มบุ่งคล้ำ 
16 นำงมำลัย  กล้ำประจันทร ์ นักวิเครำะห์ฯ มำลัย  กล้ำประจันทร ์
17 พ.จ.ท.ทองชัย หำญแรง จพง.ป้องกันฯ พ.จ.ท.ทองชัย หำญแรง 
18 นำงนันทพร ไพศำลธรรม ผอ.กองคลงั นันทพร ไพศำลธรรม 
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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562 

ครั้งที่ 1 วันที่ 16  ธันวำคม 2562  เวลำ 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุง่คล้ำ 

................................................................... 
เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 
เลขำนุกำรสภำเชิญสมำชิก อบต.เข้ำหอ้งประชุม  มีสมำชิกเข้ำประชุม จ ำนวน 20 คน   ลำประชุม 1 คน 
เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว ประธำนสภำกล่ำวเปิดประชุมเวลำ  09.30 น. 
 

ระเบียบวำระที่ 1           เรื่อง  ประธำนแจง้ให้ทีป่ระชุมทรำบ 
นำยบุญกอง หำญเสนำ  เชิญปลัด อบต. ส่วนรำชกำร  ก ำนนั  ผู้ใหญ่บ้ำน  แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องใหท้ี่ประชุม  
ประธำนสภำฯ              ทรำบตำมล ำดับ  
 

ระเบียบวำระที่  2 เรื่องรบัรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว(สมัยวิสำมัญที่3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26  
   กันยำยน 2562) 
มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวำระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 
   3.1 กำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

บุ่งคล้ำ ประจ ำปีงบประมาณ 2562  
ปลัด อบต. ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบุง่คล้ำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2562 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพฒันำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561  

ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกควำมใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำร
จัดท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน ข้อ 12 “(๓) รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นซึง่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำทอ้งถ่ินต่อ ผู้บริหำรท้องถ่ิน
เพื่อใหผู้้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน พร้อมทัง้ 
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ินใหป้ระชำชนในท้องถ่ินทรำบใน
ที่เปิดเผยภำยใน สิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำว และต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำสำมสบิวันโดยอย่ำงนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกป ี” ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกควำมใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ 



4 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใ้ช้ควำมต่อไปนี้แทนกำร
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึง่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถ่ินเพื่อให้ผูบ้รหิำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน และคณะกรรมกำรพฒันำ
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำใหป้ระชำชนทรำบใน
ที่เปิดเผยภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันรำยงำนและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิด
ประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือน
เมษำยนและภำยในเดือนตลุำคมของทุกป ี

“(5) ผู้บรหิำรท้องถ่ินเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลตอ่สภำท้องถ่ิน และ
คณะกรรมกำร พัฒนำท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถ่ิน ให้ประชำชน ในท้องถ่ินทรำบในทีเ่ปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอผลกำรติดตำม และประเมินผลดงักล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสบิวันโดยอย่ำงน้อย ปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุก
ป ี” 

  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุง่
คล้ำ  ได้มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (กำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนตลุำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562  ประกอบด้วยผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร  กิจกรรมตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2564) และ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำ โดยใช้กำร
บันทึกข้อมลูในระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและติดตำมประเมินผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ ( e – plan ) เป็นเครื่องมือหลักใน
กำรติดตำม พร้อมทั้งน ำเสนอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำ
ท้องถ่ิน เพื่อเป็นแนวทำงปรบัปรุงให้นโยบำยสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยและมี
ประสิทธิภำพ และเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ประชำชนในท้องถ่ิน 

 ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  กำรติดตำมและประเมินผลมปีระโยชนที่ส ำคัญคือ กำรน ำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง 

ๆ ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร รองลงมำคือน ำไปใช้ส ำหรับวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสีป่ีในอนำคต ประโยชน์ต่ำง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

  1.ได้ทรำบถึงสถำนภำพและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
และกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึง่จะท ำให้วิธีกำรปฏิบัติด ำเนินกำรไปแนวทำงเดียวกัน  

  2.ได้ทรำบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ตลอดจนปจัจยัที่ท ำให้แผนพัฒนำ
ท้องถ่ินสีป่ีและกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพฒันำท้องถ่ินมปีัญหำ ท ำให้สำมำรถแก้ไขได้
ทุกจุด ตรงเป้ำหมำยอย่ำงทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
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  3.ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำไม่เสียประโยชน์ 

ประหยัดเวลำ งบประมำณ และทรพัยำกรในกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำท้องถ่ิน 
  4.สำมำรถเกบ็รวมรวม วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกบัรำยละเอียด ควำม

ต้องกำร สภำพปัญหำต่ำง ๆ ที่จะน ำไปจัดท ำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำทอ้งถ่ิน เพื่อน ำเสนอ
โครงกำรในเชิงสถิติหรือข้อมลูที่เป็นจริง ท ำให้ได้รับควำมเช่ือถือและกำรยอมรับจำก
ประชำชน ผู้มสี่วนได้เสีย หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ องค์กรต่ำง ๆ 

  5.กระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติงำนและผูเ้กี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถ่ิน กำรจัดท ำโครงกำร
และรบัผิดชอบโครงกำร มีควำมส ำนึกต่อหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ และกระตือรอืร้นในกำร
แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรำยละเอียด เนือ้หำ ข้อมลูให้เป็นปจัจบุันเสมอ 

  6.กำรวินิจฉัย สัง่กำร ผู้บริหำรท้องถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบ้รหิำรระดับส ำนัก/
กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ สำมำรถวินิจฉัย สั่งกำรได้อย่ำง
ถูกต้อง ชัดเจน รัดกมุมีเหตุมผีลในกำรพฒันำท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัสภำพควำมเป็นจริง
และตำมอ ำนำจหน้ำที่ นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ส ำหรับกำรปรบัปรุง
แก้ไขและป้องกันควำมผิดพลำดทีจ่ะเกิดข้ึนได้  

  7.ท ำให้ภำรกจิต่ำง ๆ ของบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุง่คล้ำ แต่ละคน 
แต่ละส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกัน ประสำนกำรท ำงำนให้เป็นองค์รวม
ของหน่วยงำน ท ำใหเ้ป้ำหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ เกิดควำมส ำเรจ็ตำม
เป้ำหมำยหลัก มีควำมสอดคล้องและเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  8.สำมำรถรักษำคุณภำพของงำนหรือภำรกิจให้เป็นไปและตรงตำมวัตถุประสงค์
ของโครงกำร กจิกรรม งำนต่ำง ๆ และประชำชนพึงพอใจเมือ่ได้รับกำรบริกำรประชำชน
ในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 

.......................................... 
 (รำยละเอียดตำมเอกสำร) 
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1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

แบบท่ี 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง:  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย 
จะท ำกำรประเมินและรำยงำนทุกครัง้ ๆ หลงัจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า.. 

ประเด็นกำรประเมิน 
มกีำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ินเพื่อจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน /  
2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพฒันำท้องถ่ินเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน    /  
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ /  
4. มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน /  
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน /  
6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถ่ินและประชำคมท้องถ่ินพิจำรณำ 
ร่ำงแผนยุทธศำสตร ์

/  

ส่วนท่ี 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีกำรรวบรวมข้อมูลและปญัหำส ำคัญของท้องถ่ินมำจัดท ำฐำนข้อมูล /  
8. มีกำรเปิดโอกำสใหป้ระชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน /  
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถ่ิน (Swot)เพือ่ประเมินสถำนภำพกำร 
   พัฒนำท้องถ่ิน 

/  

10. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกจิกำรพัฒนำท้องถ่ินทีส่อดคล้องกบั 
    ศักยภำพของท้องถ่ิน 

/  

11. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกจิหลักกำรพฒันำท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง 
    กับยุทธศำสตรจ์ังหวัด 

/  

12. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพือ่กำรพัฒนำที่ยัง่ยืน /  
13. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำท้องถ่ิน /  
14. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อกำรพฒันำและแนวทำงกำรพัฒนำ /  
15. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยทุธศำสตร์ของจังหวัด /  
16. มีกำรอนมุัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ /  
17. มีกำรจัดท ำบญัชีกลุม่โครงกำรในแผนยุทธศำสตร์ /  
18. มีกำรก ำหนดรปูแบบกำรติดตำมและประเมนแผนยุทธศำสตร์ /  
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ในส่วนของแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรบัแผนพฒันำท้องถ่ินสีป่ ี

( พ.ศ. 2561–2564)  และแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อควำมสอดคล้องของยุทธศำสตร์
และโครงกำรแผนพฒันำท้องถ่ินสี่ปี และแผนพฒันำท้องถ่ินห้ำปี รำยละเอียด ดังนี้ 

 
  จำกกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ และแผนพฒันำท้องถ่ินสีป่ี( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
และแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ท ำให้ทรำบว่ำกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บุ่งคล้ำได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมขั้นตอนตำมระเบียบฯ จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน  คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรบัแผนพฒันำท้องถ่ินสี่ปี   ได ้ 89  คะแนน  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
 
 

 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 10 8 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงประมำณ 10 7 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 9 
4. แนวทำงกำรพฒันำและยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 10 9 
5. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย 60 56 
     5.1 ควำมชัดเจนของช่ือโครงกำร 5 5 
     5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงกำร 5 5 
     5.3 จ ำนวนวัตถุประสงค์มีควำมเหมำะสมกบัโครงกำร 3 3 
     5.4 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนไปสู่กำรตัง้งบประมำณได้ถูกต้อง 5 4 
     5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้อง ต่อเนื่องกบัระยะเวลำ (4 ป)ี 3 3 
     5.6 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลติของโครงกำร) 4 4 
     5.7 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลกัวิธีกำรงบประมำณ 5 4 
     5.8 มีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 4 ปี ย้อนหลงัตำมควำมเปน็จริง 3 2 
     5.9 โครงกำรแต่ละโครงกำรครอบคลมุระยะเวลำ 4 ปี ทุกโครงกำร 5 5 
     5.10 มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และควำมสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่ว่ำจะ
ได้รับ 

5 4 

     5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตำมหลักของกำรจัดท ำโครงกำร 4 4 
     5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับโครงกำร 5 5 
     5.13 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 
     5.14 หน่วยงำนรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ แบบ ยท.04 3 3 

รวม 100 89 
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แบบ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ( 3 เดือน ) 

ค ำช้ีแจง : แบบ 2  เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภำยใต้แผนยุทธศำสตร์  4  ปี  โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำร
อย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง  ภำยในเดือน ธันวำคม ของทุกป ี
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าอ าเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ 
 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไตรมำสที ่
(1)  ไตรมาสท่ี  1 – 4   รอบเดือน ธันวาคม ( เดือน ตุลาคม – กันยายน พ.ศ. 2562) 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
      3.  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี 

ยุทธศำสตร์ 

ปีท่ี 1(2561) ปีท่ี  2(2562) ปีท่ี  3(2563) ปีท่ี  4(2564) รวม  4  ปี 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 

จ ำนว
น

โครง 
กำร 

งบประมำณ 

จ ำนว
น 

โครง 
กำร 

งบประมำณ 

1) ด้ำนโครงสร้ำง 
พื้นฐำน
สำธำรณูปโภคฯ 

85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 340 87,692,600 

2)ด้ำนกำรพัฒนำ 
แหล่งน้ ำอุปโภค – 
 บริโภค 

47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 188 33,050,000 

3) ด้ำนคุณภำพ 
ชีวิตและสังคมฯ 

18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 72 100,060,000 

4)ด้ำนเศรษฐกิจ  
รำยได้และภูมิ 
ปัญญำท้องถ่ิน  

9 340,000 9 340,000 9 340,000 9 340,000 36 1,360,000 

5) ด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ, ประเพณี  
วัฒนธรรมฯ 

10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 40 6,460,000 

6) ด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่ง 
แวดล้อม 

11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 44 25,520,000 

7) ด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำรองค์กรและ 
กำรปกครอง 

21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 84 7,800,000 

รวม 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 804 261,942,600 

 



 
 

๙ 
4. จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศำสตร์ 

ปีท่ี 1(2561) ปีท่ี  2(2562) ปีท่ี  3(2563) ปีท่ี  4(2564) รวม  4  ปี 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครง 
กำร 

งบประมำณ 

จ ำนว
น 

โครง 
กำร 

งบประมำณ 

1) ด้ำนโครงสร้ำง 
พื้นฐำน 
สำธำรณูปโภคฯ 

85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 85 21,923,200 340 87,692,600 

2)ด้ำนกำรพัฒนำ 
แหล่งน้ ำอุปโภค – 
 บริโภค 

47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 47 8,262,500 188 33,050,000 

3) ด้ำนคุณภำพ 
ชีวิตและสังคมฯ 

18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 18 25,015,000 72 100,060,000 

4)ด้ำนเศรษฐกิจ  
รำยได้และภูมิ 
ปัญญำท้องถ่ิน  

9 340,000 9 340,000 9 340,000 9 340,000 36 1,360,000 

5) ด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ, ประเพณี  
วัฒนธรรมฯ 

10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 10 1,615,000 40 6,460,000 

6) ด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่ง 
แวดล้อม 

11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 11 6,380,000 44 25,520,000 

7) ด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำรองค์กรและ 
กำรปกครอง 

21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 84 7,800,000 

รวม 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 201 65,485,700 804 261,942,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำท้องถ่ิน  ปี 2562 
  5.1  ไตรมำส ที่ 1 - 4  รอบเดือน  ธันวำคม ( ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 ) 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีเสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีอยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ียังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำร 

ท่ีมีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร 
ท่ีมีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร 
ท้ังหมด 

จ ำนวน
โครง 
กำร 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
โครง 
กำร 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
โครง 
กำร 

ร้อยละ 

จ ำน
วน 
โคร
ง 

กำร 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
โครง 
กำร 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
โครง 
กำร 

ร้อยละ 

1) ด้ำนโครงสร้ำง 
พื้นฐำน 
สำธำรณูปโภคฯ 

48 56.47 - - 37 43.53 - - - - 85 100% 

2) ด้ำนกำรพัฒนำ 
แหล่งน้ ำอุปโภค– 
บริโภค 

7 14.89 - - 40 85.11 - - - - 47 100% 

3) ด้ำนคุณภำพชีวิต 
และสังคมและสังคมฯ 

10 55.56 - - 8 44.44 - - - - 18 100% 

4) ด้ำนเศรษฐกิจ  
รำยได้และภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน  

3 33.33 - - 6 66.67 - - - - 9 100% 

5) กำรพัฒนำด้ำนกำร 
ศึกษำศำสนำ ประเพณี 
วัฒนธรรมฯ 

9 90.00 - - 1 10.00 - - - - 10 100% 

6) ด้ำนกำรบริหำร 
จัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3 27.27 - - 8 72.73 - - - - 11 100% 

7) ด้ำนกำรพัฒนำด้ำน 
กำรบริหำรจัดกำร
ปกครอง 

9 42.86 - - 12 57.14 - - - - 21 100% 

รวม 89 44.28 - - 156 55.72 - - - - 201 100% 



 
๑๑ 

 6. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี  2562 ไตรมำส ที่ 1-4 รอบเดือน  ธันวำคม 2562 

 
ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนนุเฉพำะกจิ 
7. โครงกำรที่ได้รบัเงินอุดหนุนเฉพำะกจิ   ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบกิจ่ำยไป 

1. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมทำงผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน 
ชย 
ถ.99-003  สำยทำงเข้ำแหล่งทอ่งเที่ยว
หนองตำด ำ บ้ำนขวำน้อย ม.1  

√ 0 0 840,000 529,200 

2.  โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมทำงผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน 
ชย 
ถ.99-003  สำยทำงเข้ำแหล่งทอ่งเที่ยว
หนองตำด ำ บ้ำนขวำน้อย ม.1 
(เงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรที่ 1) 

√ 0 0 311,000 309,000 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 3,731,100 14.85 3,026,500 82.23 6,926,500 23.13 

2. กำรพัฒนำแหล่งน้ ำอุปโภคฯ 0  654,000 17.77 654,000 2.18 

3. กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 20,108,534 76.55 0  20,108,534 67.14 

4. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ รำยได้ และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  

187,635 0.71   187,635 0.63 

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมฯ 

1,212,050 4.21 0  1,212,050 3.70 

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

347,790 1.32 0  347,790 1.16 

7. ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ปกครองที่ดีมีประสิทธิภำพ 

979,308 2.35 0  979,308 2.07 

รวม 26,566,417 100.00 3,680,500 100.00 30,415,817 100.00 



๑๒ 
 

โครงกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ที่ได้รับ 

งบประมำณ 
ที่เบกิจ่ำยไป 

3. โครงกำรซ่อมสร้ำงทำงผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหสัทำงหลวงท้องถ่ิน ชย ถ 99-
002 
สำยแยกทำงหลวง 201-บ้ำนขวำน้อย ม.1 

√ 0 0 4,390,000 2,857,000 

4. โครงกำรซ่อมสร้ำงทำงผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหสัทำงหลวงท้องถ่ิน ชย ถ 99-
002 
สำยแยกทำงหลวง 201-บ้ำนขวำน้อย ม.1 
(เงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรที่ 3) จ ำนวน 2 
ช่วง 

√ 0 0 1,533,000 1,530,000 

 
สรปุ  งบประมำณเงินอุดหนุนที่ได้รบั 5,230,000.-บำท    เบิกจ่ำย 5,225,200.- บำท 
แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปลีะ1 ครั้งหลังจำกสิ้นสุด
ปีงบประมำณ 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 85 48 
2. กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ  47 7 
3. กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม 18 10 
4. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ รำยได้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  9 3 
5. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมฯ 10 9 
6. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 11 3 
7.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรปกครองที่ดี 21 9 

                                                             รวม 201 89 
 
 
 
 
 



๑๓ 
ส่วนที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำน 
  4. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรม 60.10 % 34.48 % 5.42 % 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม 60.59 % 37.44 % 1.92 % 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 62.07 % 30.54 % 7.32 % 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม ให้ประชำชนทรำบ 57.64 % 40.89 % 1.48 % 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 47.78 % 50.25 % 1.97 % 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 48.77 % 51.23 % 0.00 % 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 49.75 % 50.25 % 0.00 % 
8) แก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 61.58 % 37.93 % 0.49 % 
9) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 57.64 % 37.44 % 4.93 % 

ภาพรวม 56.21 % 41.16 % 2.63 % 
  5. ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1    ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภค – สำธำรณูปกำร 
 1) ควำมพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรม 7.94 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม 7.76 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.68 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม ให้ประชำชนทรำบ 7.51 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.53 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.60 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.80 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.93 

ภาพรวม 7.72 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2    ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนแหลง่น้ ำอุปโภค – บริโภคและกำรเกษตร 
 1) ควำมพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรม 7.87 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม 7.72 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.57 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม ให้ประชำชนทรำบ 7.41 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.44 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.50 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.79 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.90 

ภาพรวม 7.65 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3    ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนคุณภำพชีวิตและสงัคมและสำธำรณสุข 
 1) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรม 7.81 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม 7.72 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.53 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม ให้ประชำชนทรำบ 7.38 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.46 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.44 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.60 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.73 

ภาพรวม 7.58 
 ยุทธศำสตร์ที ่4    ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจรำยได้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1) ควำมพงึพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรม 7.75 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม 7.65 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.59 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม ให้ประชำชนทรำบ 7.47 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.33 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.40 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.64 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.64 

ภาพรวม 7.56 
 
 



 ๑๕ 
ยุทธศำสตร์ที ่5    ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี วฒันธรรมและกำรท่องเทีย่ว 

 1) ควำมพงึพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรม 7.80 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม 7.67 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.58 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม ให้ประชำชนทรำบ 7.40 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.29 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.41 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.66 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.33 

ภาพรวม 7.57 
 ยุทธศำสตร์ที ่6   ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 
 1) ควำมพงึพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 7.77 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม 7.67 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.52 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม ให้ประชำชนทรำบ 7.35 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.39 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.28 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.54 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.68 

ภาพรวม 7.53 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรปกครองที่ดีมปีระสทิธิภำพ 

 1) ควำมพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนควำมพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน ) 

1)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรม 7.95 
2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร / กิจกรรม 7.88 
3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / กิจกรรม 7.84 
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม ให้ประชำชนทรำบ 7.70 
5) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.62 
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.67 
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.81 
8) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 7.88 

ภาพรวม 7.79 
   



๑๖ 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  รอบเดือนธันวาคม ประจ าปี 2562  สรุปได้ดังน้ี 

๑. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนำต ำบลในปีที่
ผ่ำนมำได้จัดท ำแผนงำนโครงกำร และกิจกรรมไว้จ ำนวนมำกครอบคลุมงำนทุกด้ำน  แต่ไม่ได้ค ำนึงถึงรำยได้ที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับ ท ำให้ในเชิงปริมำณกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติจึงสำมำรถด ำเนินกำรน้อย 

๒.  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำเชิงคุณภำพ จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรโครงกำร ซึ่งเป็นโครงกำรที่มี
คุณภำพ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
๑.   งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภำรกิจที่ถ่ำยโอน และควำมต้องกำรของ

ประชำชน  โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะต้องด ำเนินกำรพัฒนำอีกมำก 
๒.   ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ  และไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำแผนพัฒนำต ำบลท ำให้

กำรปฏิบัติงำนยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำตอบสนองควำมต้องกำรให้กับประชำชนได้อย่ำงตรงจุด 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
  1)  ได้เสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน  ร่วมคิด  ร่วมวำงแผน  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตำม
และ 
ประเมินผล ร่วมรับประโยชน์ ร่วมปฏิบัติ อันเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถ่ิน  และกำรประสำนงำน 
ขอควำมร่วมมือจำกทุกส่วนรำชกำรในพื้นที่ 
  2)  ได้ใช้หลักกำรบรหิำรงำนแบบมีส่วนร่วมเป็นกำรวำงแผนเพื่อแก้ไขปัญหำพร้อมทั้งช่วยกัน
ก ำหนดว่ำในอนำคตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำควรจะมีทิศทำงในกำรพฒันำอย่ำงใด 
  3) ได้วิเครำะห์ถึงปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ โดยให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ก ำหนดปัญหำ พร้อมทั้งเสนอแนวทำงแก้ไขถึงควำมเป็นไปได้ของแนวทำงต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำไปพร้อมประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเสนอแผนงำนได้รับกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงเกิดควำมพึงพอใจและได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
  4) ประชำชนได้ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่และควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน  เป็นกำรตอบสนองปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ 
 

 ในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีผ่านมา กำรน ำโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถ่ินด ำเนินกำรยังมีน้อยเมื่อเทียบกัน
ระหว่ำงจ ำนวนโครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำท้องถ่ินกับโครงกำรที่อยู่ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  สำเหตุอำจ
เนื่องมำจำกในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีมุ่งเน้นในด้ำนปัญหำควำมต้องกำรของชุมชนเป็นหลัก ไม่ได้ค ำนึงถึง
งบประมำณที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอยู่หำกมีกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติอย่ำงจริงจังจะก่อให้เกิดกำร
พัฒนำในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สำธำรณะสูงสุดต่อประชำชนเป็นอย่ำงมำก
แต่เนื่องจำกข้อจ ำกัดในด้ำนงบประมำณท ำให้กำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติไม่ครบถ้วน  แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำ
ของพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำก็เพิ่มข้ึนอยู่ในเกณฑ์ที่น่ำพอใจ 
ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผน 
  1. โครงกำร/กิจกรรมทีบ่รรจุในแผนพฒันำท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564) และแผนพฒันำท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565 มีจ ำนวนมำกเกินไปควรเลือกเอำเฉพำะโครงกำรทีเ่ห็นว่ำมีศักยภำพเพียงพอทีส่ำมำรถปฏิบัติได้ 
 



๑๗ 
ภำยในสี่ปีเพรำะเมื่อเปรียบเทียบค่ำรอ้ยละแล้วจะท ำใหเ้ห็นว่ำ อบต.ไม่สำมำรถจัดท ำโครงกำร/กจิกรรมได้ตำมแผน
ที่ก ำหนดไว้ 
  2. หน่วยงำน/ส ำนัก/กองต้องเร่งด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมตำ่ง ๆ ในระยะเริ่มแรกของ
ปีงบประมำณและให้สอดคล้องกับแผนดำเนินกำรทีห่น่วยงำน/ส ำนัก/กองได้แจ้งไว้เพื่อให้สำมำรถกระจำย
งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยลดปญัหำกำรเบิกจ่ำยหรือเรง่ด ำเนินกำรในช่วงไตรมำสสุดท้ำย (กรกฎำคม-กันยำยน)และ
สำมำรถด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมต่ำง ๆ ได้แล้วเสรจ็ภำยในปีงบประมำณเพือ่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเงื่อนเวลำ
ต่อเนื่องไปยงัปงีบประมำณถัดไป 
  3. เมื่อด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมเสรจ็แล้วใหผู้้รบัผิดชอบได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรใน
รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมำณรวมทัง้กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้องำนและแหลง่ทีม่ำของงบประมำณ
ให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรฯมีประสิทธิภำพถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  4. ควรมีกำรวิเครำะหป์ัญหำและควำมจ ำเป็นเรง่ด่วนรวมถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน
ในท้องถ่ินเพือ่น ำกิจกรรมและโครงกำรนั้น ๆ มำจัดท ำแผนพัฒนำของ อบต.และให้แผนพฒันำสอดคล้องกับ
งบประมำณหรือรำยได้เพื่อให้แผนพัฒนำมปีระสทิธิภำพและสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงต่อเนื่องและตรงตำม
ควำมต้องกำรและเกิดประโยชน์สงูสุดต่อประชำชนได้อย่ำงแท้จรงิ 
  5. ควรจัดกิจกรรม/โครงกำรที่สำมำรถท ำร่วมกันได้หลำยๆส่วนของหน่วยงำนเพื่อสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและลดค่ำใช้จ่ำยลดภำระงำนของผู้ปฏิบัตงิำนและประชำชนจะได้เพิ่มควำมสนใจในกิจกรรมมำกขึ้น 
 
นำงมำลัย  กล้ำประจันทร์(นักวิเครำะห์ฯ) (รำยละเอียดตำมเอกสำร) ส ำหรบัรำยงำนกำรติดตำมฯ ท่ำนสมำชิกฯ

ท่ำนใดจะสอบถำมกส็ำมำรถสอบถำมได ้
ประธำน ผมในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรติดตำมฯ ขอเสนอแนะกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปี  อยำกใหเ้น้นด้ำนแหล่งน้ ำด้วย อย่ำงเช่นปีนี้ประเมนิไม่มีแหล่งน้ ำเลย  
อยำกให้เรำให้ควำมส ำคัญ  อำจจะเป็น 20-30% เป็นเงินก้อนหนึ่ง  เพือ่น ำมำจัดท ำ
ข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย  ส่วนมำกเรำจะเน้นคอนกรตี ก็ขอฝำกท่ำนสำมชิกฯและ
ผู้บริหำรฯ ส ำหรับผลกำรติดตำมและประเมินในครัง้นี้ท่ำนสมำชิกมีควำมคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะหรอืไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติที่ประชุมในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุง่คล้ำประจ ำปีงบประมำณ 2562   

ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้ำนบุ่งคล้ำวิทยำ - โรงเรียนชุมชนบ้ำนบุ่งคล้ำฯ มีข้ำรำชกำรย้ำยมำ 1 ท่ำน และบรรจุใหม่ 1 
ท่ำน จำกอัตรำว่ำง 5 อัตรำและรอสอบบรรจุจำกพนักงำนรำชกำร 1 อัตรำ และในส่วน
ของโรงเรียนบ้ำนขวำน้อย มีอู้อ ำนวยกำรย้ำยมำจำกวังก ำแพง 

 - ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำงกระทรวงก ำหนดให้สถำนศึกษำติว เพือ่สอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6
และ NT ป.3  

 - กำรแข่งขันกีฬำศูนย์ฯ ปีนี้ศูนย์ฯชีลองเป็นเจ้ำภำพ ปี 63 ศูนย์ฯบุ่งคล้ำเป็นเจ้ำภำพ  
ซึ่งทต.และ อบต.ที่เป็นเจ้ำภำพที่ผ่ำนมำให้กำรสนบัสนุนกำรแข่งขันกีฬำ จึงขอฝำกใน
ส่วนของ อบต.บุ่งคล้ำได้พจิำรณำใหก้ำรสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำศูนย์ฯในครั้งนี้ 

 - เนื่องจำกวันที่ 20 ธค.นี้ ร.ร.ชุมชนบ้ำนบุ่งคล้ำฯ จะจัดอบรมทบทวนกำรฝึกลูกเสือ
ส ำรอง ประมำณ 150 คน ขอฝำกเรื่องน้ ำประปำให้เปิดทั้งวัน 
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ผญบ.ม.11 ผมในฐำนะคณะกรรมกำรประปำฯ ปกตเิพื่อเป็นกำรประหยดัไฟฟ้ำ และประหยัดน้ ำ  วัน
จันทร-์ศุกร์ ปิดเวลำ 10.00-15.00 น. เสำร-์อำทิตย์ ปิด 12.00-15.00 น. ส ำหรับ
วันที่ 20 ธค.ก็จะด ำเนินกำรเปิดทัง้วัน 

รพ.สต. -เดือน ธค. เป็นเดือนสุดท้ำยขอแจ้งสถำนกำรณ์กำรรบับริกำรของ รพ.สต.บุ่งคล้ำ 
 อันดับ 1 ระบบกล้ำมเนื้อ ผู้ป่วยเป็นเกษตรกร ปวดเมื่อยกลำ้มเนื้อ 
 อันดับ 2 ระบบทำงเดินหำยใจ 
 อันดับ 3 ระบบทำงเดินอำหำร 
 สถำนกำรณ์โรคติดต่อ  

(1) ผู้ป่วยไข้เลือดออก จ.ชัยภูมิ 2,711 รำย อ.เมือง 525 รำย 
ต.บุ่งคล้ำ 13 รำย มผีู้เสียชวิต อ.เมือง 1 รำย จัตุรัส 1 รำย 
(2) ไข้หวัดใหญ่ 52 รำย 
กำรเฝ้ำระวังในช่วงอำกำศเปลี่ยนแปลง 
(1) เสียชีวิตจำกอำกำศหนำว 
(2) โรคระบบทำงเดินหำยใจ ติดเช้ือ ภูมิแพ้ 

ประธำน ขอบคุณท่ำน ผอ.ร.พ.สต. และขอให้ท่ำนผู้น ำไดป้ระกำศเสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนทรำบและระมัดระวังป้องกันตัวเอง 

ผญบ.ม.11 - เรื่องฝำยหนองปลำซวย ผมได้ไปประเมินน้ ำทีฝ่ำย ผมมีควำมคิดเห็นว่ำอยำกท ำฝำยให้
สูงข้ึนอีก เดมิฝำยนีม้ีท่อซ้ำยขวำ รถสำมำรถว่ิงผ่ำนได้ ปัจจบุันท่อทรุดท ำให้หลังฝำยต่ ำลง 
เมื่อน้ ำมำจำกหนองสีทอน มำหลงัฝำยที่ขณะนี้ต่ ำท ำให้น้ ำไม่ไหลเข้ำท่อทีจ่ะส่งเข้ำหนอง
สัมพันธ์ ปกติน้ ำมำถ้ำหลงัฝำยไมท่รุดน้ ำจะไหลเข้ำ ถ้ำเรำท ำสูงข้ึนมำประมำณ 50 ซม. 
ไม่ท ำทั้งหมด เรำท ำเหมือนคันคูทีก่ั้นน้ ำไว้แทนกระสอบทรำย ถ้ำน้ ำมำชนก็จะไหลเข้ำ
หนองสัมพันธ์ได้ ซึ่งกม็ีทั้งผลดีผลเสีย ถ้ำน้ ำเยอะกจ็ะไหลข้ำม เมื่อก่อนน้ ำท่วม ปัจจุบัน
เรำท ำคลองสวยน้ ำใส น้ ำไหลสะดวก เรำจะรับน้ ำแทบไม่ทัน ถ้ำน้ ำมำจริงกจ็ะไหลไปทำง
กุดเชือก 

 - เรื่องน้ ำหนองสัมพันธ์ ผมเคยคุยกับก ำนัน ผญ.พบิูลย์ ผญ.สมบัติ มกีำรขุดลอกและมี
กำรกั้น ช่วงที่มีกำรขุดลอกหนองสมัพันธ์ ได้คุยกันและเอำคันกั้นออก ท ำให้น้ ำไหลออก
จำกประปำ ช่วงทีผ่่ำนมำน้ ำเหลอืน้อย ผมไม่ให้สบู ชำวบ้ำนก็ไม่พอใจผม และผมท ำ
หนังสือถึงท่ำนนำยก อบต.เพื่อสบูน้ ำเข้ำหนองสัมพันธ์ เพื่อใช้ส ำหรบัประปำหมูบ่้ำน ผม
จึงอยำกจะให้มีคูกั้นไว้เหมือนเดมิ เพื่อจะได้เกบ็น้ ำหรับประปำโดยเฉพำะ 

 - เกี่ยวกับมิจฉำชีพทีม่ำลักขโมยข้ำวเปลือกที่ชำวบ้ำนตำกไว้ เช่น ม.12 จึงได้ประกำศ
เสียงตำมสำยให้ประชำชนทรำบและได้ระมัดระวัง  
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ปลัด อบต. - ขอเชิญร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำท้องถ่ินสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด ครัง้ที่ 1 อ ำเภอเมอืง

ชัยภูมิ  ระหว่ำงวันที่ 16-18 ธันวำคม 2562 และก ำหนดพิธีเปิดและปิดในวันที่ 18 
ธันวำคม 2562 ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ โดย อบต.นำเสียวเป็นเจ้ำภำพ
ในกำรจัดกำรแข่งขันครั้งนี้ ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเปน็ประธำนในพิธีเปิด  ขบวนพำเหรด
ทุกขบวนพรอ้มกันเวลำ 08.30 น. ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำประกอบด้วยผูบ้รหิำร 
สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนท้องถ่ิน พนักงำนจ้ำง  ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนและประชำชน  กำร
แข่งขันประกอบด้วยกีฬำสำกล 4 ประเภท ได้แก่ 

  1. ฟุตบอลชำย 
  2. วอลเล่ยบ์อลหญิง 
  3. ตะกร้อชำย 
  4. เปตองผสม 
 และกำรแข่งขันกีฬำพื้นบ้ำนได้แก่ 1.ชักคะเย่อ 2.ว่ิงผลัดกระสอบ 
 - ขอเชิญร่วมเดิน-ว่ิง มินิฮำล์ฟมำรำธอน เฉลมิพระเกียรติฯ จ.ชัยภูมิ ตำมโครงกำรสำน

พลังท้องถ่ินไทยถวำยพ่อหลวงของแผ่นดิน เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก 22 ธันวำคม 2562 ปล่อยตัวว่ิง 05.00 น. 

 รำยละเอียดประเภทกำรแข่งขัน 
 1.ระยะกำรแข่งขันfun-run 5.9 กม. 
  -ค่ำสมัคร 350(ได้รับเสื้อทีร่ะลกึและเหรียญรำงวัล) 
  -ค่ำสมัคร 150(ไม่ได้รบัเสื้อทีร่ะลึกและเหรียญรำงวัล) 
 2.ระยะกำรแข่งขัน mini marathon 10 กม.  
  -ค่ำสมัคร 350(ได้รับเสื้อทีร่ะลกึและเหรียญรำงวัล)ถ้วยรำงวัลเฉพำะผู้เข้ำเส้น

ชัย ล ำดับที่ 1-5) ประเภทที่ 1 นักเรียน นักศึกษำ ประเภทที่ 2 บุคลำกร บุคคลทั่วไป 
  -ค่ำสมัคร 150(ไม่ได้รบัเสื้อทีร่ะลึกและเหรียญรำงวัล)ถ้วยรำงวัลเฉพำะผู้เข้ำเส้น

ชัย ล ำดับที่ 1-5) ประเภทที่ 1 นักเรียน นักศึกษำ ประเภทที่ 2 บุคลำกรบุคคลทั่วไป 
 3.ระยะกำรแข่งขัน vip ว่ิงได้ทุกระยะ ค่ำสมัคร 1,000 บำท(ได้รับเสือ้ทีร่ะลกึและ

เหรียญรำงวัล)ถ้วยรำงวัลเฉพำะผูเ้ข้ำเส้นชัย ล ำดับที่ 1-5) 
  - fun-run 5.9 กม. 
  -mini marathon 10 กม. 
 ระยะเวลำรบัสมัครขยำยถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2562 ที่ อบจ.ชัยภูมิ 
ระเบียบวำระที่ 4      เรื่องเสนอเพื่อพจิำรณำ 
   4.1 กำรโอนงบประมำณหมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
   (1) โครงกำรกอ่สร้ำงสถำนีสูบน้ ำ บ้ำนบุ่งคล้ำ หมู่ที่ 11 งบประมำณ 201,900 บำท 
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(2) โครงกำรปรบัปรุงฝ้ำเพดำนอำคำรใบเสมำบ้ำนกุดโงง้ หมู่ 4 งบประมำณ 133,500 
บำท 
(3) โครงกำรปรบัปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สำยกลำงบ้ำน) งบประมำณ 328,000 
บำท 

ปลัด อบต.  ด้วยมีควำมจ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยงบประมำณทีม่ีควำมจ ำเป็นต้องจ่ำยเพื่อแก้ไขปัญหำควำม 
เดือดร้อนของประชำชน  และไม่ได้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยไว้  จ ำเป็นต้องโอนงบประมำณ
มำตั้งจ่ำยใหม่  กำรโอนงบประมำณหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 เป็นกำรโอนที่ท ำให้มี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงลกัษณะ ปริมำณ คุณภำพ หรือเป็นกำรโอนไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถ่ิน 
 

(1) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า บ้านบุ่งคล้า หมู่ท่ี 11 งบประมาณ 201,900 
บาท  ตั้งจ่ำยในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทนุ ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร
ขอโอนลดจำก ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   ประเภทค่ำบ ำรุงรกัษำ
หรือซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน ถนนเช่ือม ถนนเพื่อกำรเกษตร ตั้งไว้ 600,000 บำท  
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทุน ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร ปจัจุบัน
คงเหลือ 600,000  บำท  ขอโอนลด 201,900 บำท โอนแล้วคงเหลือ 398,100 
บำท   

จพง.ป้องกันฯ  วัตถุประสงค์ของกำรตั้งงบประมำณโครงกำรนี้ เนื่องจำกในกำรสบูน้ ำส ำหรบัรถดบัเพลิง 
จะใช้ปั๊มน้ ำจำกรถซึ่งท ำให้รถเกิดควำมร้อนและปัม๊ช ำรุดง่ำย และในขณะนี้รถบรรทุกน้ ำ
ของเรำก็น ำเข้ำอู่ซอ่มเกี่ยวกับปั๊ม   ถ้ำเรำมีจุดสูบน้ ำกจ็ะสำมำรถสบูน้ ำเข้ำรถได้ใน
ระยะเวลำสั้นและรถก็สำมำรถใช้งำนได้นำน เพรำะถ้ำสบูน้ ำโดยใช้ปั๊มของรถจะใช้
เวลำนำนกว่ำน้ ำ 6,000 ลิตรจะเตม็ถัง  เพื่อใหก้ำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ ประหยัดเวลำ เนื่องจำกขณะนี้ฤดูเก็บเกี่ยว
เสร็จสิ้นแล้วและเข้ำสู่ฤดูแล้ง ซึ่งจุดสูบน้ ำจะต้องตัง้อยู่ในที่มไีฟฟ้ำเข้ำถึงและเป็นแหลง่น้ ำ
ขนำดใหญ่ จึงก ำหนดจุดไว้ที่หนองสัมพันธ์ และได้ผ่ำนมติทีป่ระชุมประชำคมหมูบ่้ำน หมู่ 
11 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2562 ซึ่งผมและนำยกฯได้เข้ำร่วมประชุมช้ีแจงใหป้ระชำชน
ทรำบถึงเหตุผลควำมจ ำเป็น ประชำชนก็เห็นชอบด้วย และ อบต.กจ็ะขอมเิตอรส์ ำหรับ
ติดตั้งอีก 1 ชุด  

ปลัด อบต. (2) โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารใบเสมาบ้านกุดโง้ง หมู่ 4 งบประมาณ 
133,500 บาท 
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ผอ.กองช่ำง ส ำหรับโครงกำรนี้ เนื่องจำกอำคำรใบเสมำอยู่ในควำมดูแลของกรมศิลปำกร  เรำได้ท ำ

หนังสือขออนุญำตและกรมศิลปำกรได้ออกมำตรวจสอบและได้มีหนังสืออนญุำตให้
ด ำเนินกำรปรบัปรุงซอ่มแซมได้  ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด 

ปลัด อบต. โครงกำรปรับปรงุฝ้ำเพดำนอำคำรใบเสมำบ้ำนกุดโง้ง หมู่ 4 งบประมำณ 133,500 
บำท  ตั้งจ่ำยในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทนุ ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร 
ขอโอนลดจำก ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   ประเภทค่ำบ ำรุงรกัษำ
หรือซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน ถนนเช่ือม ถนนเพื่อกำรเกษตร ตั้งไว้ 600,000 บำท  
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทุน ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร ปจัจุบัน
คงเหลือ 398,100  บำท  ขอโอนลด  133,500  บำท โอนแล้วคงเหลือ 264,600
บำท   
(3) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางบ้าน) งบประมาณ 
328,000 บาท 

ผอ.กองช่ำง โครงกำรนี้ตรงสำมแยกจะมีรำงระบำยน้ ำแทนตะแกรงซึง่ช ำรุด เปลี่ยนจำกตะแกรงเหล็ก
เป็นท่อ ซึง่ได้ปรึกษำกันและออกแบบตัดตะแกรงออกเป็นซนีหน้ำเป็นคอนกรีต และเส้น
ไปกลำงบ้ำนยกระดับใหม่ 7 จุด จะประสำนใหทุ้กระดับตรงกัน เพื่อลดปัญหำน้ ำท่วม
และอุบัตเิหต ุ

นำยก อบต. ที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเนื่องจำกมีประชำชนประสบอุบัติเหตุและมีกำรร้องเรียนเข้ำมำ
เป็นหนงัสอื ผูประสบเหตรุถจักรยำนลม้ฟันหกั และถนนเสน้น้ีเป็นทำงผ่ำนหลำยหมูบ่้ำน
จะได้รับประโยชน์จำกถนนเส้นน้ี จงึขอฝำกท่ำนสมำชิกทุกทำ่นได้พิจำรณำถึงเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็น 

ปลัด อบต. โครงกำรปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สำยกลำงบ้ำน) งบประมำณ 328,000 บำท
ตั้งจ่ำยในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทุน ค่ำกอ่สร้ำงสำธำรณูปกำร 
ขอโอนลดจำก ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   ประเภทค่ำบ ำรุงรกัษำ
หรือซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บ้ำน ถนนเช่ือม ถนนเพื่อกำรเกษตร ตั้งไว้ 600,000 บำท  
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ งบลงทุน ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร ปจัจุบัน
คงเหลือ 264,600  บำท  ขอโอนลด 223,400   บำท โอนแล้วคงเหลือ 41,200
บำท และขอโอนลดจำก โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ตั้งงบประมำณไว้  500,000 บำท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร งำนอนุรักษ์แหลง่น้ ำและป่ำไม้ ปัจจบุันคงเหลือ  
400,000 บำท  ขอโอนลด 104,600 บำท หลงัจำกโอนแล้วคงเหลือ 295,400 บำท 

นำยประหยัด(ส.อบต.ม.1) - ผมคิดว่ำโครงกำรที่ 1และ 2 ไม่มีปัญหำ แต่โครงกำรที่ 3 ผมคิดว่ำหมูบ่้ำนควรจะมีกำร
วำงแผนบรรจุในกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี  ไม่ควรน ำเสนอเร่งด่วน  

นำยสมศักด์(ส.อบต.ม.11) –คิดว่ำจ ำเป็นและส ำคัญเพรำะปจัจบุันรถว่ิงล ำบำก 
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นำยวสันต์ (ส.อบต.ม.7) -กำรที่ ผอ.กองช่ำงได้จัดท ำโครงกำรนีผ้มคิดว่ำเหมำะสมเพรำะเรำต้องพึง่พำอำศัยกัน 
ประธำน ตำมที่หลำยท่ำนได้ช้ีแจงและมีข้อเสนอแนะ บ้ำนบ่งคล้ำเป็นส่วนหนึ่งของต ำบลบุ่งคล้ำ 

เรำต้องช่วยกันพฒันำและแก้ไขให้ต ำบลของเรำมีควำมเจรญิ ก็ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้
ช่วยกัน ต่อจำกถนนเส้นน้ีกเ็ป็นถนนทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบจ.ชัยภูมิถึงบ้ำนกุด
โง้ง ถนนสำยนี้เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จคำดว่ำจะสำมำรถลดอุบัติเหตุและลดควำม
เสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนได้ 

นำยประยรู(ส.อบต.ม.3) ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงถนนเส้นน้ี มีปัญหำหลำยปงีบประมำณ ถนนเส้นอื่นที่ ม.3
ด ำเนินกำรเป็นถนนทีเ่ช่ือมหมู่บ้ำน ต ำบล ก็อยำกจะขอฝำกโครงกำรนี้ช่วยพิจำรณำ
สนับสนุนจำกสมำชิกทุกท่ำน   

ประธำน ท่ำนสมำชิกมีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิหรือไม่ ถ้ำไม่มีจะขอมติทีป่ระชุมในกำรให้ควำม
เห็นชอบกำรตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่จ ำนวน 3 โครงกำร หมวดค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 19 เสียง  
งดออกเสียง 1  คน คือ นำยประหยัด จันทรป์รีดำ ส.อบต.ม.1   

ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
นำงวิไลพร(ส.อบต.ม.8) - ขอหำรือเรือ่งใบเสมำ ขอเสนอแนวคิดในกำรจัดกจิกรรมประเพณี  เพรำะบ้ำนกุดโง้งเรำ

มีวัฒนธรรมมำจำกขอม  เรำน่ำจะน ำจุดน้ีมำสร้ำง  เช่นต ำบลกุดตุ้มมปีระเพณีตีคลีไฟ 
สำมำรถสร้ำงช่ือเสียงใหก้ับต ำบล จงัหวัด และญีปุ่่นมำดูงำน ซึ่งเค้ำก็มปีระเพณีนี้เช่นกัน 
แต่เมื่อเรำสำมำรถสร้ำงต ำนำน เรื่องรำวได้ ญี่ปุ่นก็ไมส่ำมำรถที่จะน ำไปจดลิขสิทธ์ิได้ 
ฉะนั้นถ้ำเรำสำมำรถสร้ำงกิจกรรมประเพณีที่รอ้ยเรียงเรื่องรำว ต ำนำน และจัดเป็นงำน
ประเพณีเพือ่สง่เสรมิสถำนทีท่่องเที่ยวใบเสมำ บ้ำนกุดโงง้ได้ ประชำชนเรำกจ็ะมรีำยได้ 
และมรีำยได้ในกำรบริหำรจัดกำรดูแลสถำนที่ใบเสมำ  

ประธำน -ชำวบ้ำนกุดโง้ง จัดงำนทกุปีในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ จะมพีธีิแห่บำยศรี และเมื่อหลำยปี
ก่อน อบต.เคยจัดงำนแห่ขบวนบำยศรี   หำกท่ำนสมำชิกฯเห็นชอบกจ็ะได้น ำเข้ำแผน  
และท ำกจิกรรม ซึง่ก ำเนิดตั้งแต่สมัยทวำรวดี ในพื้นที่หมู่บ้ำนขุดลงไปจะเจอโครงกระดูก 
วัตถุโบรำณ และใบเสมำกระจัดกระจำย เรำสำมำรถพฒันำเป็นแหลง่ท่องเที่ยวได้ 

นำยสำกล(ส.อบต.ม.4) -เกี่ยวกับใบเสมำ จะมีคณะกรรมกำรชุดหนึ่ง สมำชิกนกัวิจัยใบเสมำประชุมทีไรก็จะพูด
เรื่องกำรส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว ซึ่งผ่ำนมำแล้วกผ็่ำนไปไม่เคยท ำส ำเร็จ ถ้ำท่ำนใดที่มี
ควำมรู้และแนวคิดที่จะท ำก็ขอสนับสนุน 

 - เรื่องน้ ำล ำประทำว ขณะนี้แห้งมำก  เกี่ยวกบัเครือ่งสูบน้ ำพลังไฟฟ้ำ ทำงต ำบลกุดตุ้มยัง
มีสูบอีกทัง้ที่บอกว่ำจะหยุด ไม่ทรำบว่ำทำงคณะกรรมกำรคุยกันว่ำอย่ำงไร   

ประธำน ขอบคุณท่ำนสมำชิกฯที่แจ้งเรื่องกำรสบูน้ ำ ทำงต ำบลกุดตุ้มเขำแจ้งว่ำจะสูบวันเดียว แต่ก็
ปรำกฏว่ำสบูสองวันสำมวัน และฝำยที่ อบต.จัดงบประมำณให้ด ำเนินกำรฝำยกระสอบ
ทรำยกส็ำมำรถเดินข้ำมได้แล้ว 
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นำงเหรียญทอง(ส.อบต.ม.๒) – ขอเสนอเรื่องใบเสมำ ใบเสมำเป็นของเรำแต่กำรพฒันำก็ต้องดูศักยภำพของเรำ และ

เสนอบรรจุไว้ในข้อบญัญัติงบประมำณเพื่อด ำเนินกำร 
 - ขอเสนอแนะมุมมองในกำรแก้ไขปัญหำในฐำนะสมำชิก อบต. เรำมองควำมเดือดร้อน

จ ำเป็นหมูบ่้ำนเรำก่อน น ำมำบรรจุในแผนพัฒนำฯ งบประมำณ สภำฯอนุมัติ ส่วนปัญหำ
ส่วนรวมต้องเป็นส่วนกลำง 

 - กรณีศึกษำดูงำนขอฝำก จนท.งบประมำณตรวจสอบงบประมำณถ้ำสำมำรถด ำเนินกำร
ได้ ขอเสนอ จ.ประจวบฯ และพกัค้ำงที่ จ.กำญจนบุรี แต่ถ้ำสมำชิกฯท่ำนใดมีข้อเสนออื่น
ก็สำมำรถเสนอได้ 

นำงนำรีรัตน์(ส.อบต.ม.1) - เส้นทำงถนนสำยไอทีวี ที่เรำเช่ือมถนน 201 เรำได้เอำล้อยำงไปกั้นปอ้งกันอบุัติเหตุ วัน
ก่อนมีรถสำมล้อแหกโค้งลงไป  อยำกเสนอใหม้ีกำรจัดท ำป้ำยเตือน ป้ำยจรำจร 

ผอ.กองช่ำง - ผมเห็นด้วยกบัท่ำนสมำชิกฯเกี่ยวกบัควำมปลอดภัยทำงถนน เพรำะถนนสำยนี้ไมม่ีป้ำย
จรำจร  และป้ำยที่ท ำต้องเป็นป้ำยทีม่ีมำตรฐำนทำงหลวง ตอ้งใช้งบประมำณมำก ก็จะรับ
พิจำรณำไว้ก่อน 

ประธำน  ท่ำนสมำชิกฯและผูเ้ข้ำร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะอื่นอกีหรือไม่  ถ้ำไม่มีขอปิดประชุม                        
ประธำนกล่ำวปิดประชุมเวลำ 13.05 น. 

 

 
 
 

                             ลงช่ือ                    ชนำภำ  สุภักดี                         ผู้จดบันทึกรำยงำนประชุม 
( นำงชนำภำ  สุภักดี ) 
เลขำนุกำรสภำ อบต. 
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 ( นำยบุญกอง  หำญเสนำ ) 

ประธำนสภำ อบต. 


