
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 

เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2563) 

วันพุธที่  21  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 

************************** 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1.  นางประยูร  ชุ่มอุระ       ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ประธานกรรมการ 
2.  นางบงกช   พงษ์พานิช      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒        กรรมการ 
3.  นางมาลัย   สว่างวงศ์       สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 กรรมการ 
4.  นางประทิน  จันทร์หอม             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11    กรรมการ 
5.  นายล าจวน  อยู่เชื้อ        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น         กรรมการ แทนนายวันชัย บรรลือเสนาะ 
6.  นายกฤษฎิ์  คล้ าจีน       ผู้แทนหน่วยงาน            กรรมการ  แทนนางอุดมศรี   คงวิจิตต ์
7.  นายบุญเกื้อ  กลิ่นสุคนธ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8.  นายรุ่งเกียรติ  เบญจภุมริน          ปลัด อบต. กระดังงา            กรรมการ 
9.  นางสาววราภรณ์  แก่สีโลหิต        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 
        

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 

1.  นายประวิทย์  จิตต์สมุทร      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
2.  นางสาวณัฐปภัสร ์ ต่ายเลก็วรกิจ   ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวเบญจมาศ  โสรัตยาทร  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 

 

เริ่มประชุมเวลา  ......13.50...... น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางประยูร  ชุ่มอุระ ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 13 

เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระดังงา กล่าวเปิดประชุม เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตบลกระดังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระดังงา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 
2562 – เดือนมีนาคม 2563)  

ประธาน... 



 ๒ 

 

ประธานกรรมการ   ได้ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (เดือน
ตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) คราวประชุมเมื่อวันที่ 28  เมษายน 2563 
จึงให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมว่ามีข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขหรือไม่
อย่างไร  ถ้ามีข้อแก้ไข  ขอให้เสนอให้ที่ประชุมได ้

  ------------------------------ตรวจรายงานการประชุม--------------------------------- 

ประธานกรรมการ   คณะกรรมการฯ ตรวจส าเนารายงานการประชุมแล้ว  มีมติแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม่  

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

ประธานกรรมการ   ถ้าไม่มีข้อแก้ไข ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 

 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระดังงา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือน
มีนาคม 2563) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
3.1  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกระดังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – 
เดือนกันยายน 2563) 

ประธานกรรมการ   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระดังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 มีวิธีการ ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรนั้น ขอเชิญปลัดช่วยชี้แจงต่อไป 

ปลัด อบต.กระดังงา  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา  
ทางคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ปีงบประมาณละสองครั้ง ครั้งแรกให้ด าเนินการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
มีนาคม 2563 โดยจัดประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตามในเดือนเมษายน  และครั้งที่ 2
ให้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเดือนเมษายน ถึง
เดือนกันยายน 2563 โดยจัดประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตามในเดือนตุลาคม 

  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีการติดตาม ประเมินผลโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ จากโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปี พ.ศ. 2563 แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยนักวิเคราะห์ได้จัดท าเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในส่วนรายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอธิบายให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณา 

นักวิเคราะห์ฯ... 



 ๓ 

 
นักวิเคราะห์ฯ  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลกระดังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 จัดท าเอกสารแจ้งให้แล้วนั้น 
รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 การ

ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา และการใช้จ่ายงบประมาณ ได้สรุปรายละเอียดตาม
เอกสารหน้าที่ 51 – 59 โดยมีผลการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕65) และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข จ านวน 5 ฉบับ (ดูเอกสาร
หน้าที่ 51) 

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่มีการประกาศใช้ทั้งหมด มี
โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จ านวน 55 โครงการ 
งบประมาณ 23,931,250.00 บาท   
 การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ รายละเอียดดังนี้ (เอกสารหน้าที่ 52) 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณตามโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 

2565)  ในปี 2563  จ านวน 55 โครงการ เป็นเงินจ านวน  23,931,250.00 
บาท   

โครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
49 โครงการ มีงบประมาณจ านวน 12,524,880.00 บาท คิดเป็นร้อยละ   

ในระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
กระดังงา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวนรวม  24 โครงการ 
จ านวนเงิน  4,694,179.50 บาท   

โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาขอประสานโครงการพัฒนา
จังหวัด จ านวน 1 โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน
เงิน  12,920,000.00 บาท 

และมีการจัดซื้อตามบัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ มีการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวนเงิน  70,000.00 บาท  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์  โดยมีรายละเอียดการด าเนินโครงการดังนี้ (เอกสารหน้าที่ 53-59) 

   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพัดลม บริเวณวิหารอินประเสริฐ หมู่ที่  2  
    ต.กระดังงา งบประมาณทีด่ าเนินการจริง 31,375.00 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 3 สายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 บริเวณ

วิหารอินประเสริฐ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 28,000.00 บาท 
3. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 10 ต.กระดังงา บริเวณถนน

ทางเดินเท้า คสล. สวนนายธานี  อ่องมะลิ  งบประมาณที่ด าเนินการจริ ง 
33,900.00 บาท 

4. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) หมู่ที่ 11  
    ต.กระดังงา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 62,000.00 บาท 

5.โครงการ 



 ๔ 

 
5. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 13  
    ต.กระดังงา บริเวณถนนสายบ้านนางเยื้อน งามโสภา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

254,826.12 บาท 
6. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณหน้าวัดบางใหญ่ หมู่ที่ 13 งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 12,920,000.00 บาท (เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม) 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งบประมาณที่ด าเนินการจริง 107,669.72 บาท 
8. โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล

กระดังงา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 36,000.00 บาท 
9. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล) 

งบประมาณที่ด าเนินการจริง 170,000.00 บาท 
10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

41,420.00บาท 
11. โครงการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 6,121.80 บาท 
12. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดท าหมัน/ตอนให้สุนัขและแมว  

งบประมาณที่ด าเนินการจริง 3,813.00 บาท 
13. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 27,500.00 บาท 
14. โครงการจัดจ้างบริษัทจัดเก็บขยะ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 314,398.86 บาท 
15. โครงการจัดซื้อถังขยะและฝาปิดถังขยะ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 23,700.00 บาท   
16. อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข งบประมาณที่ด าเนินการ 

จริง 60,000.00 บาท 
17. โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ไม่ใช้งบประมาณ 
18. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  งบประมาณที่ด าเนินการ

จริง 2,738,100.00 บาท 
19. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

652,000.00 บาท 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
20. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกระดังงา งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 66,575.00 บาท 
การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
21. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจ า

ต าบลกระดังงา งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 20,000.00 บาท 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
22. โครงการลงแขกลงคลอง ไม่ใช้งบประมาณ 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
23. โครงการจัดท าแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

500.00 บาท 
24.โครงการ... 
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24. โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีที่ส าคัญของชาติ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

16,280.00 บาท 
    จัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ได้แก่ จัดซื้อถังน้ ายาดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

ต.กระดังงา จ านวน 20 จุด งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 70,000.00 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานกรรมการ   ส าหรับการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกระดังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 
2563) มีใครสงสัยอะไรหรือไม่  สอบถามได้ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 

3.2  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระดังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563) 

ประธานกรรมการ   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระดังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 
2563 ขอเชิญปลัดช่วยชี้แจงต่อไป 

ปลัด อบต.กระดังงา   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 กระบวนการการติดตามและประเมินผลจะ
เหมือนกับการติดตามครั้งท่ี 1  

ในส่วนรายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอธิบายให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณา 

นักวิเคราะห์ฯ  ได้ท าเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – เดือน
กันยายน 2563) ให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาแล้ว 

  เอกสารเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 บทน า (เอกสารหน้าที่ 4-10) เป็นข้อมูลความส าคัญของการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ความส าคัญ วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน เครื่องมือ และประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ในส่วนรายละเอียด
พิจารณาได้ตามเอกสาร  

  ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล (เอกสารหน้าที่ 12-59) เป็นข้อมูล
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2562 ซึ่งเป็นข้อมูลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นย้อนหลัง 3 ปี (เอกสาร
หน้าที่ 12-36) 

  ข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายละเอียดในเอกสารเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จ านวน 2 ครั้ง  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 
(เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) ที่คณะกรรมการได้เคยได้พิจารณาไป
แล้วนั้น ปรากฏตามเอกสารหน้าที่ 43-50 

การติดตาม... 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 

(เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563) ที่คณะกรรมการได้เคยได้พิจารณาไปแล้วนั้น 
ปรากฏตามเอกสารหน้าที่ 51-59 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (เอกสารหน้าที่ 60-
90) มีเนื้อหาประกอบด้วย  

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (เอกสารหน้าที่ 60-64) 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (เอกสารหน้าที่ 65-70) ซึ้งเป็นข้อมูลการประเมินแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีผ่านมาของคณะกรรมการติดตามฯ รายละเอียดตามเอกสาร   

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหน้าที่ 71-
79)   

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหน้าที่ 80-
90)     

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (เอกสารหน้าที่ 91-92) มี
เนื้อหาประกอบด้วย สภาพปัญหาและอุปสรรค  สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา อุปสรรค การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นักวิเคราะห์ฯ  ล าดับถัดไปขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – 
เดือนกันยายน 2563) โดยขอสรุปผลรายงานเป็นข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ,การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

สรุปโครงการที่ด าเนินการจริงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ที่อยู่ในแผนปี พ.ศ. 2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕65) จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ (ดูเอกสารหน้าที่ 51) 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562   
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2563  
- การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563  
- การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563  
 ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และที่มีการ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข นั้น ท าให้โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 พ.ศ. 2563... 
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พ.ศ. 2563 มีจ านวน 55 โครงการ งบประมาณ 23,931,250.00 บาท มี
งบประมาณในส่วนของการพัฒนาตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – 
2565) จ านวนทั้งสิ้น 16,687,750.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.73 

 สรุปโครงการทั้งหมดที่ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร
หน้าที่ 78-90) 

โครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
49 โครงการ งบประมาณ 12,524,880.00 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 
2563 องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนิน
โครงการ จ านวนรวม  30 โครงการ จ านวนเงิน  8,872,316.90 บาท   

ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาขอประสานโครงการ
พัฒนาจังหวัด จ านวน 1 โครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
จ านวนเงิน  32,850,000.00 บาท 

และมีการจัดซื้อตามบัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 1 โครงการ มีการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวนเงิน  70,000.00 บาท  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์  โดยมีรายละเอียดการด าเนินโครงการดังนี้ (เอกสารหน้าที่ 80-90) 

   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพัดลม บริเวณวิหารอินประเสริฐ หมู่ที่ 2  
    ต.กระดังงา งบประมาณทีด่ าเนินการจริง 31,375.00 บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 3 สายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 บริเวณ

วิหารอินประเสริฐ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 28,000.00 บาท 
3. โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 10 ต.กระดังงา บริเวณถนน

ทางเดินเท้า คสล. สวนนายธานี  อ่องมะลิ  งบประมาณที่ด าเนินการจริ ง 
33,900.00 บาท 

4. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) หมู่ที่ 11  
    ต.กระดังงา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 62,000.00 บาท 
5. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 13  
    ต.กระดังงา บริเวณถนนสายบ้านนางเยื้อน งามโสภา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

254,826.12 บาท 
6. โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณหน้าวัดบางใหญ่ หมู่ที่ 13 งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 32,850,000.00 บาท (เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม) 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งบประมาณที่ด าเนินการจริง 206,722.60 บาท 
8. โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล

กระดังงา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 82,500.00 บาท 
9. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 1,000.00 บาท 
10. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสะอาดราษฎร์นุกูล) 

งบประมาณที่ด าเนินการจริง 356,000.00 บาท 
11.โครงการ... 
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11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

41,420.00บาท 
12. โครงการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 85,575.20 บาท 
13. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดท าหมัน/ตอนให้สุนัขและแมว  

งบประมาณที่ด าเนินการจริง 63,042.00 บาท 
14. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 47,690.00 บาท 
15. โครงการจัดจ้างบริษัทจัดเก็บขยะ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 597,630.98 บาท 
16. โครงการจัดซื้อถังขยะและฝาปิดถังขยะ งบประมาณท่ีด าเนินการจริง    
      23,700.00 บาท 
17. อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข งบประมาณที่ด าเนินการ 

จริง 60,000.00 บาท 
18. โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ไม่ใช้งบประมาณ 
19. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ไม่ใช้งบประมาณ 
20. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  งบประมาณที่ด าเนินการ

จริง 5,385,700.00 บาท 
21. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

1,300,800.00 บาท 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
22. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 34,850.00 บาท 
23. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกระดังงา งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 66,575.00 บาท 
การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
24. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจ า

ต าบลกระดังงา งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 20,000.00 บาท 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
25. โครงการลงแขกลงคลอง ไม่ใช้งบประมาณ 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
26. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ส าหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน และที่ท าการ อบต.

กระดังงา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 8,200.00 บาท 
27. โครงการจัดท าแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

22,625.00 บาท 
28. โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีที่ส าคัญของชาติ งบประมาณที่ด าเนินการจริง 

28,670.00 บาท 
29. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและแผนชุมชน งบประมาณที่ด าเนินการจริง 10,975.00 บาท 
30. จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย อบต.กระดังงา งบประมาณที่ด าเนินการจริง 18,540.00 บาท 
    จัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ได้แก่ จัดซื้อถังน้ ายาดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

ต.กระดังงา จ านวน 20 จุด งบประมาณท่ีด าเนินการจริง 70,000.00 บาท 
ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

ปลัด อบต.กระดังงา  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 19 โครงการ ได้แก่ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. โครงการเพ่ิมจุดการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 ต.กระดังงา เนื่องจากจะ 

ปรับเป็นระบบไร้สาย จึงด าเนินการกันเงิน 
2. โครงการเพ่ิมจุดการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกระดังงา เนื่องจากจะปรับเป็นระบบไร้สาย  จึงด าเนินการกันเงิน 
3. โครงการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องวงจรปิด ให้กับ

โรงเรียนวัดปากง่าม (ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากการติดตั้ง
กล้องวงจารปิดของระบบราชการ ต้องใช้มาตรฐานของ ICT ซึ่งมีราคาสูง จึงไม่
สามารถด าเนินการได ้

4. โครงการปรับปรุง OVERLAYถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 12 
จ านวน 2 สาย  ได้ด าเนินการกันเงินไว้แล้ว 

5. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังหินคลุก หมู่ที่ 7 ต.กระดังงาสายบ้านนายระวิ  
มาศหวังถึงบริเวณสวนนางอุไร  เอ่ียมสะอาด ได้ด าเนินการกันเงินไว้แล้ว 

6. โครงการเคลื่อนย้ายและปรับปรุงติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.กระดังงา 
ได้ด าเนินการกันเงินไว้แล้ว และประกอบกับ สตง.ได้ท้วงติงโครงการนี้ จึงขอหารือ
ทางอ าเภอและจังหวัดก่อน 

7. โครงการขุดลอกคลองภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต าบลกระดังงา เนื่องจากทางหมู่บ้าน
ไม่ต้องการให้ด าเนินการแล้ว 

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคโควิค 19 
9. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการออกก าลังกาย 
10. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากไม่มีผู้มาขอรับ 
11. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      เนื่องจากกองทุนไม่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น จังหวัดจึงไม่สามารถสนับสนุน  งบประมาณให้ได้ 
12. สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
13. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
14. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และกลุ่มเกษตรกรรม ในเขตพ้ืนที่ อบต.กระดังงา 

เนื่องจากไม่การรวมกลุ่มมาขอรับการสนับสนุน 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
15. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
16. โครงการปล่อยพันธุ์กุ้ง 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี่ 
17. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
18. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลกระดังงา  

และเครือข่ายกิจการสตรี 
19. โครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นักวิเคราะห์... 
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นักวิเคราะห์ฯ  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกระดังงาในภาพรวม และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่
ละยุทธศาสตร์ (เอกสารหน้าที่ 71-77) หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก
การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  250 คน 
สรุปได้ดังนี้  

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสองถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 130 คน เพศชาย  จ านวน  

116 คน  และไม่ระบุจ านวน 4 คน 
   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าอาชีพรับจ้าง 

สรุปการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกระดังงาในภาพรวม หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จาก
การใช้แบบสอบถาม แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาในภาพรวม จากการสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 250 ชุด พบว่า  ประชาชนที่พอใจมากร้อยละ 
33.65 พอใจ ร้อยละ 62.22 และไม่พอใจร้อยละ  4.13 ดังนั้น ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงาในภาพรวมที่
ระดับ พอใจ ร้อยละ 62.22 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ปี 2562 ประชาชนพอใจมาก  ร้อยละ 24.15 
                 ประชาชนพอใจ  ร้อยละ 73.00 
                 ประชาชนไม่พอใจ ร้อยละ 2.85 

ปี 2563 ประชาชนพอใจมาก  ร้อยละ 33.65 
                 ประชาชนพอใจ  ร้อยละ 62.22 
                 ประชาชนไม่พอใจ ร้อยละ 4.13 
  สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกระดังงาในภาพรวม   
 ปี 2563 ประชาชนพอใจมาก  เพ่ิมจากปี 2562  ร้อยละ 9.50 
                ประชาชนพอใจ        ลดลงจากปี 2562   ร้อยละ 10.78 
                ประชาชนไม่พอใจ    เพิ่มจากปี 2562    ร้อยละ 1.28 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กระดังงาในแต่ละยุทธศาสตร์ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จากการใช้
แบบสอบถามแบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  สอบถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 250 ชุด สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้  
(เอกสารหน้า 73-76) 

- ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า มีค่า
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ 68.72  คิดเป็นร้อยละ  
85.90  ของคะแนนเต็ม 

-ความพึงพอใจ... 
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-  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า มีค่า
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ 70.44  คิดเป็นร้อยละ  
88.05  ของคะแนนเต็ม 

-  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย  พบว่า  มีค่าระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการได้รับ
คะแนนเท่ากับ  69.67  คิดเป็นร้อยละ 87.09 ของคะแนนเต็ม 

-  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว พบว่า มีค่าระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ได้รับคะแนนเท่ากับ 69.58 คิดเป็นร้อยละ 86.97 ของคะแนนเต็ม 

-  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พบว่า มีค่าระดับความพึงพอใจต่อ
การให้บริการได้รับคะแนน 68.58 คิดเป็นร้อยละ 85.72 ของคะแนนเต็ม 

-  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี  พบว่า มีค่าระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการได้รับคะแนนเท่ากับ  
67.56 คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของคะแนนเต็ม 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา (เอกสารหน้าที่ 77) มีค่าระดับการให้บริหาร
ได้รับคะแนนเท่ากับ  414.54 จากคะแนนเต็ม 480 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  
86.36 ของคะแนนเต็ม  

   สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระดังงาแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ใน
ภาพรวม ปี 2563 มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากปี 2562  12.08 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 2.51    

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานกรรมการ   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) มี
ใครสงสัยอะไรหรือไม่  สอบถามได้ 

ที่ประชุม                            -ไม่มี-  

นักวิเคราะห์ฯ  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  สภาพปัญหาและอุปสรรค (เอกสารหน้าที่91) สรุปรายงานผลการวิเคราะห์

สภาพปัญหา อุปสรรค การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ (เอกสารหน้าที่ 91) และ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (เอกสารหน้าที่ 92) 

  คณะกรรมการมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม                            -ไม่มี-  

 
3.3 เรื่อง... 

 
 



 ๑๒ 

 
3.3  เรื่อง การก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
      ในรอบปีงบประมาณ 2564  

      1. เรื่อง การก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระดังงา 
ในรอบปีงบประมาณ 2564 

ประธานกรรมการ   เชิญปลัด อบต.กระดังงา ให้ค าแนะน าเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ 2564  

ปลัด อบต.กระดังงา  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอสภาพท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตา
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระดังงา ในรอบ
ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการติดตามและประเมินผลกี่
ครั้ง 

มติที่ประชุม   ก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กระดังงา ในรอบ
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน  2 ครั้ง ดังนี้ 

   -ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 
   -ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน– เดือนกันยายน 2564) 

      2. เรื่อง การก าหนดแนวทาง วิธีการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ในรอบปีงบประมาณ 
2564 

ประธานกรรมการ   เชิญปลัด อบต.กระดังงา ให้ค าแนะน าเพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการประเมินผล
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ในรอบ
ปีงบประมาณ 2564 

ปลัด อบต.กระดังงา   ตามระเบียบก าหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 1 ครั้ง  ทั้งนี้ อบต.กระดังงา ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.กระดังงา ในช่วงเดือนสิงหาคม 

ทั้งนี้   คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนด
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนท่าได ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้ก าหนดให้มี
ประชากรกลุ่มตัวอย่างกระจายทุกหมู่บ้าน จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 250 คน   
พิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   1. พิจารณาจากจ านวนประชากรของแต่ละหมู่บ้าน 
  2. พิจารณาจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา ด าเนินการในแต่ละ

หมู่บ้าน 
ขอหารือ... 

  




