
 

 

 

ที่ นค ๗๒๑๐๑/ว 557       ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

        ตําบลบานวาน อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

         ๔๓๑๐๐ 

       23  ธันวาคม  2563 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  

เรียน   คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

สิ่งที่สงมาดวย  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563    จํานวน     1     ชุด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3)25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ประชุม  ในวันที่  28  ธันวาคม  2563 เวลา  10.00 น. ณ หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน   

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   

 

            ขอแสดงความนับถือ 

       

       
        (นายประภาส   คลังชํานาญ) 

            นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

          ประธานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลบานวาน  
 

 

สํานักงานปลัดฯ 

โทร.  ๐ 4201 4706 ตอ 1 
โทรสาร  ๐ 4201 4620 

 

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุงเรือง เมืองทองเที่ยวลุมนํ้าโขง” 



                              

                           บันทึกขอความ 

สวนราชการ   สาํนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตาํบลบานวาน  อําเภอทาบอ  จังหวัดหนองคาย 

ที่  นค ๗๒๑๐๑/ 280                                     วันที ่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 

 

เรียน    คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3)25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ประชุม  ในวันที่  28  ธันวาคม  2563 เวลา  10.00 น. ณ หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน   

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน   

 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

       

        (นายประภาส   คลังชํานาญ) 

            นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

          ประธานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลบานวาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
เพื่อพิจารณาสรุปผลการดําเนินงานการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําป 
งบประมาณ 2563 

วันที่   28  ตุลาคม  2563 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประภาส   คลังชํานาญ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานกรรมการ 
2 นายอินตา  วงษสมบัต ิ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
3 นายชาญณรงค  ลาสิงห รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
4 นายอุทัย   สาระดํา ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
5 นายธงชัย   ใจบุญ ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
6 นายตะวัน   โคตรโสภา ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ 
7 นายพงษนิวัฒน   คําพรมมี ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
8 นายปรีชา   เครือแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
9 นายธีระ   ราชโยธ ี ผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 

10 นายลิ   ของออน ผูแทนประชาคมทองถิ่น  กรรมการ 
11 นายนิพล   นามมัน ผูแทนประชาคมทองถิ่น  กรรมการ 
12 นายเสถียร   คําใบ ผูแทนประชาคมทองถิ่น  กรรมการ 
13 นายจิตรกร   ทิพยสวาง ผูแทนภาคราชการ (ผอ.รพสต.บานวาน)  กรรมการ 
14 นายสมภาร   ชัยเดช ผูแทนภาคราชการ (ครูชํานาญการพิเศษ)  กรรมการ 
15 นางสาวมุทิตา  พิมพคํา ผูแทนภาคราชการ (นักวิชาการสงเสรมิ

การเกษตร) 
 กรรมการ 

16 นายบรรยงค   มาตรโสภา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ/
เลขานุการ 

17 นางสาวมณีวรรณ   ราชวงศ หัวหนาสํานักงานงานปลดั.  กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่   28   ตุลาคม  2563 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

…………………………………………. 
 

เมื่อครบองคประชุมแลว นายสากล  ชัยศร ี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาไดกลาวเปดการประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา    10.๐๐  น. 

 

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

      ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

      ไมมี  
 
ระเบียบวาระที่  ๓   ญัตติสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

      ไมมี  
 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องพิจารณา 

4.๑  พิจารณาสรุปผลการดําเนินงานการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําป 
งบประมาณ 2563 

ประธานฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 30(5)  
     กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ 
     สภาทองถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศ 
     ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น 
     ทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่น 
     เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศ 
     โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
     ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตาม 
     เจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
     แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต.บานวาน จึงขอ 
     รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และ 
     ผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     ทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชระบบสาระ 



     สนเทศเพื่อการรายงานแผนและประเมินผลขององคกรปกครอง 
     สวนทองถิ่น (E-Plan) เปนเครื่องมือในการดําเนินการ  
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     วิสัยทัศน  ของ อบต.บานวาน ""สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  
     สังคมและวัฒนธรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิต 
     ประชาชน เปนองคกรแหงการเรียนรู มุงผลสัมฤทธิ์"" 
     พันธกิจ ของ อบต.บานวาน 

1. สงเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
และเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
2. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที ่
ยั่งยืน 

          3. พัฒนาและสนับสนุนการมีสวนรวม เสริมสรางศักยภาพความ  
เขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน 

    4. สงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข 
ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญา 
ทองถิ่น 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.บานวานไดกําหนดยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
-การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
-การพัฒนาดานการศึกษา 
-การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
-การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
-การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
การวางแผน 

    อบต.บานวาน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา  
5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวใน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน  
เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟง 
ปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอน 
นํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป  
ตอไป อบต.บานวาน ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 
565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ป  
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.บานวาน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมี
โครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณและโครงการที่มีการ
จายขาดเงินสะสม ตลอดจนโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก



หนวยงานอื่น จํานวน  77  โครงการ งบประมาณ 25,022,142 
บาท  

 
-3- 

การใชจายงบประมาณ 
อบต.บานวาน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 
รวม 43 โครงการ จํานวนเงิน 21,493,014 บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 39 โครงการ จํานวนเงิน 18,677,430 
ลานบาท และโครงการที่มีการจายขาดเงินสะสม จํานวน 13  
โครงการ เปนเงิน 6,975,900  บาท โครงการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากหนวยงานอื่น จํานวน  1  โครงการ เปนเงิน  
33,000  บาท 
สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2563 ดังนี้  
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  จํานวนโครงการตาม
แผน  14  โครงการ อนุมัติงบประมาณ  6  โครงการ โครงการลง
นามสัญญา  6  โครงการ เบิกจาย  6  โครงการ งบประมาณ  
999,258  บาท  
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา  จํานวนโครงการตาม
แผน  13  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ  12  โครงการ โครงการ
ลงนามสัญญา  6  โครงการ เบิกจาย  6  โครงการ งบประมาณ 
4,182,747.48  บาท  
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  จํานวน
โครงการตามแผน 48  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ  15  
โครงการ  โครงการลงนามสัญญา  14  โครงการ  เบิกจาย  11 
โครงการ งบประมาณ  3,867,200  บาท 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  จํานวนโครงการ
ตามแผน  41  โครงการ  อนุมัติงบประมาณ  31  โครงการ 
โครงการลงนามสัญญา  20 โครงการ เบิกจาย  19  โครงการ 
งบประมาณ  11,848,474.08  บาท  
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โครงการตามแผน  14  โครงการ อนุมัติงบประมาณ  
7  โครงการ โครงการลงนามสัญญา 2 โครงการ เบิกจาย  2  
โครงการ  งบประมาณ  2,170,890  บาท 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ  โครงการ
ตามแผน  7  โครงการ  อนุมัตงิบประมาณ  6  โครงการ 
โครงการลงนามสัญญา  4  โครงการ  เบิกจาย  4  โครงการ  
งบประมาณ  143,060  บาท  
สําหรับการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2563  มีการบรรจุ
โครงการตามแผนทั้งหมด 137  โครงการ อนุมัติงบประมาณ  



77  โครงการ โครงการลงนามสัญญา  52  โครงการ  เบิกจาย 
48  โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แจกใหแลว  
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สําหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก็มีเพียง
เทานี้  
ปญหาและอุปสรรค  
จะเห็นไดวาเรามีโครงการที่บรรจุในแผน มีจํานวนมาก แตการ
เบิกจายนอย เนื่องจากสถานการณจากการแพรระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนาโควิด-19 จึงไมสามารถดําเนินการไดหลายโครงการ 
ทําใหมาเรงดําเนินชวงสิ้นปงบประมาณ และมีการกันเงิน
งบประมาณไวหลายโครงการเนื่องจากเบิกจายไมทัน  

     มีทานใดมีขอเสนอแนะหรือไม  
นายประรอง  นิลภูเขียว   จะสอบถามเรื่องงบประมาณเงินโครงการคุณภาพชีวิต เมื่อสามป 

กอน คือกองทุนหมูบานวันละบาทของตําบลบานวานซึ่งแตกอน 
ทางอบต.บานวาน เคยสนับสนุนปละสามหมื่นบาท แตก็ผานมา
หลายปแลวทางอบต.บานวาน ไมไดสนับสนุนอีกเลย แลวตอนนี้
สมาชิกกองทุนวันละบาทมีจํานวนมากข้ึน ก็ไมรูวาติดกับสาเหตุ
อะไร ทางอบต.บานวานถึงไมสามารถดําเนินการสนับสนุนไดอีก 

ประธานฯ    จากการที่ทานคณะกรรมการไดสอบถามมานั้น ทางอบต.ก็ไดตั้ง 
     งบประมาณไวอยู สืบเนื่องจากนักพัฒนาชุมชนคนที่เคยดําเนินการ 
     ไดยาย แลวหัวหนาสมานมิตรไดยายมาแทน และไดขอดูรายงาน 
     การดําเนินงานของกองทุนหมูบานวันละบาท มาดูเพื่อจะได 
     ดําเนินการตอ แตหัวหนาสมานมิตร ไดแจงวาติดที่ขอกฎหมาย 
     บางรายการ แลวมีการสงไปหารืออยู ผลเปนประการใดจะรีบแจง 
     ใหกับทางกองทุนหมูบานไดทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะวากองทุน 
     หมูบานก็มีประโยชนตอประชาชนในตําบล  
ประธานฯ    มีทานอ่ืนมีขอเสนอแนะอยางอื่นหรือไม ถาไมมีก็จะนําเรื่องเสนอ 
     ตอผูบริหาร เพื่อจะไดรายงานใหสภา อบต.บานวานทราบตอไป มี 
     ทานใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุมเพียง 
     เทานี้  
 
ปดการประชุมเวลา   11.30 น. 
    

 
     (ลงชื่อ)   สุริยนต  คําพรมมา ผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุริยนต   คําพรมมา) 
       กรรมการ/เลขานุการ 
 

(ลงชื่อ)         สากล  ชัยศรี       ผูตรวจรายงานการประชุม 



                   (นายสากล   ชัยศรี) 
       ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
วันที่  28  ตุลาคม  2563 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
…………………………………………. 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


