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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ประธานสภาฯ :
นายวีรากร ใจด้วง เป็ นประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2560
วัน จันทร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เพือ่ จะได้ดาเนินการประชุมไปตามระเบียบ
วาระที่กาหนด ครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่ วมประชุมทั้งหมด 19 ท่าน ลา 2 ท่าน คือ 1.นาย
อนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 2.นายสมผัด จันทาพูน สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ 8
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 แจ้งประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
1.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลโป่ งผา ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม ประจาปี งบประมาณ 2560
ประธานสภาฯ :
นายวีรากร ใจด้วง ครับ เกี่ยวกับการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลโป่ งผา ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม ประจาปี งบประมาณ 2560
ผมขอให้ทางคณะผูบ้ ริ หารได้กล่าวชี้แจงและรายงานต่อไป
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้ าที่แทน นายก อบต.โป่ งผา
นางสาวกอบแก้ว แก้วคา เรี ยนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้วย
ระบบ e-plan ขององค์การบริ หารส่วนตาบลโป่ งผา (ระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน
กันยายน 2560 ประจาปี งบประมาณ 2560 เนื่องจากการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาตาบล เป็ นส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการดาเนินการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริ หารส่วนตาบลโป่ งผา จึงต้องมี
องค์กรที่ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบลโป่ งผา นั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 มีหน้าที่
1.กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
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โดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้งภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี ทั้งนี้ไห้
ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพือ่ ช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควรการ
ติดตาม
การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้วา่ ขณะนี้ได้มีการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสามปี ถึง
ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการติดตามได้ ที่จะทา
ให้หน่วยงานสามารถติดตามได้วา่ การดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี มีการ
ดาเนินการในช่วงใดตรงกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรื อไม่แผนปฏิบตั ิการก็จะ
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าวมาแล้ว
การประเมินผล
การประเมินผลแผนพัฒนามีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วดั เพือ่ ใช้เป็ นกรอบ ในการ
ประเมินเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนเป็ นระบบ มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล จะเป็ นผูก้ าหนดห้วงเวลาใน
การประเมินผลแผนโดยการติดตามแต่ละโครงการอย่างน้อย โครงการละ 1 ครั้ง
และสรุ ปภาพรวมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง แล้วรายงานเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หาร และ
คณะกรรมการเกี่ยวกับแผนพัฒนาตาบล
สรุ ปบัญชีแผนงานแยกตามยุทธศาสตร์ที่ได้ดาเนินการในพื้นที่ตาบลโป่ งผา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและขจัดความยากจน
แนวทางที่ 1.1 กิจกรรมลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ ขยายโอกาส การประกอบอาชีพ
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง จานวน 11 โครงการ งบประมาณ 120,810 บาท
แนวทางที่ 1.2 ส่งเสริ มเศรษฐกิจและการลงทุนระดับครัวเรื อนในพื้นที่ จานวน 3
โครงการ งบประมาณ 0 บาท รวม จานวน 11 โครงการ งบประมาณทั้งหมด
120,810 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทรัพยากรมนุษย์
แนวทางที่ 2.1 แนวทางการส่งเสริ มการศึกษา ทั้งในระบบ,นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 7,062,039 บาท
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แนวทางที่ 2.2 ส่งเสริ มศาลา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 23
โครงการ งบประมาณ 139,360 บาท
แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริ มพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จานวน 9 โครงการ
งบประมาณ 50,000 บาท
แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริ มพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน จานวน 8
โครงการ งบประมาณ 68,254 บาท รวม จานวน 58 โครงการ งบประมาณทั้งหมด
7,319,653 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 3.1 พัฒนางานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ จานวน โครงการ งบประมาณ - บาท
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริ มงานป้องกันและรักษาความสงบปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 121,600 บาท
แนวทางที่ 3.3 ส่งเสริ มพัฒนาความเข้มแข้งของชุมชน จานวน 15 โครงการ
งบประมาณ 521,251 บาท รวม จานวน 20 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 642,850
บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 4.1 พัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุ ง/ซ่อมแซม/ถนน สะพาน อาคาร
อเนกประสงค์ ฯลฯ จานวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,405,466 บาท
แนวทางที่ 4.2 พัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุ ง/รักษา ระบบประปา ทางระบายน้ า และ
พัฒนาแหล่งน้ า จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,128,850 บาท
แนวทางที่ 4.3 พัฒนา ต่อเติม/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษา/ขยายเขต ไฟฟ้า,โทรศัพท์
จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 281,692 บาท
แนวทางที่ 4.4 การพัฒนาระบบการจัดวางแผนผังเมือง จานวน - โครงการ
งบประมาณ - บาท รวม จานวน 26 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 4,816,008 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 5.1 แนวทางส่ งเสริ มพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลและความพึงพอใจ
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ - บาท
แนวทางที่ 5.2 แนวทางส่ งเสริ มกิจกรรมการมีส่วนร่ วมทางการเมือง จานวน 1
โครงการ งบประมาณ - บาท
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แนวทางที่ 5.3 แนวทางส่ งเสริ มพัฒนาบริ หารงานบุคคล คุณธรรมจริ ยธรรมความ
โปร่ งใสในการบริ หารราชการ จานวน 68 โครงการ งบประมาณ 19,519,365 บาท
รวม จานวน 71 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 19,519,365 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 6.1 แนวทางส่งเสริ มการท่องเที่ยวในพื้นที่ จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ - บาท
แนวทางที่ 6.2 แนวทางดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ จานวน - โครงการ
งบประมาณ - บาท
แนวทางที่ 6.3 ส่งเสริ มการจัดการด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการบาบัดน้ าเสีย
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 475,132 บาท
แนวทางที่ 6.4 อนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน
ร่ วมของชุมชน จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 18,540 บาท รวม จานวน 4
โครงการ งบประมาณทั้งหมด 493,672 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางที่ 7.1 ส่งเสริ มสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน จานวน 1 โครงการ งบประมาณ - บาท
แนวทางที่ 7.2 การส่งเสริ มสนับสนุนให้มีระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตภายในตาบล
จานวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
แนวทางที่ 7.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จานวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
แนวทางที่ 7.4 การพัฒนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั บุคคลของท้องถิ่น
และประชาชนในตาบล จานวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
แนวทางที่ 7.5 การสนับสนุนให้มีศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวม จานวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งหมด - บาท
รวมทั้งหมด จานวน 194 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 32,912,359 บาท
ระเบียบวาระที่ 2

ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันจันทร์ ที่
18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
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ประธานสภาฯ :
นายวีรากร ใจด้วง

ประธานสภาฯ :
นายวีรากร ใจด้วง

มติที่ประชุม :

ตามที่สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลโป่ งผาได้ทาการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่
2 เมื่ อ วันจันทร์ ที่ 18 เดื อ น กันยายน พ.ศ. 2560 สมาชิ กสภาฯท่านใดมีขอ้ แก้ไ ข
หรื อเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมขอเชิญได้
สมาชิกสภาฯท่านใดจะมี ขอ้ เสนอแนะ แก้ไข ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯเสนอแนะแก้ไข
ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ขอมติยกมือครับ
การรับรองรายงานการประชุม สภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 เดือ น
กันยายน พ.ศ. 2560 มีมติดงั นี้
- รับรอง 16 เสียง
- งดออกเสียง 3 เสี ยง
- ลา 2 เสียง คือ 1.นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม สมาชิกสภาฯ หมู่
ที่ 7
2.นายสมผัด จันทาพูน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ :
นายวีรากร ใจด้วง

ประธานสภาฯ :
นายวีรากร ใจด้วง

เรื่ องอื่นๆ
สมาชิกสภาฯและคณะผูบ้ ริ หารท่านใดมีเรื่ องที่จะนาเสนอหรื อปรึ กษาหารื อในสภาฯ
นี้อีกหรื อไม่ หรื อมีขอ้ เสนอแนะ อย่างไรก็ขอเชิญครับ

สมาชิกสภาฯและคณะผูบ้ ริ หารท่านใดมีเรื่ องที่จะนาเสนอหรื อปรึ กษาหารื อในสภาฯ
นี้ อีกหรื อไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯและคณะผูบ้ ริ หารท่านใด ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติม
แล้ว ผมก็ขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุมสภาฯในครั้งนี้ ขอปิ ด
การประชุม

ปิ ดประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ.......................................เลขานุการสภาฯ
( นางสมศรี โปลาหา )
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลงชื่อ................................................ประธานฯ
( นายเสถียร พงษ์กาสอ )
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
( นายสมผัด จันทาพูน )
ลงชื่อ................................................กรรมการ
( นายสุริยะแสง อายุวรรณา )

ลงชื่อ.........................................ประธานสภาฯ
( นายวีรากร ใจด้วง )
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