
 

 
 

 
 
 
 
 

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  
คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
2564  และจากการประชุมดังกล่าวได้มีความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้    
 1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้างถนน ขอเสนอแนะให้ก่อสร้างถนนพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง เพราะ
พ้ืนถนนต่างระดับจากพ้ืนดิน ท าให้การสัญจรใช้รถใช้ถนนของประชาชนเกิดอันตรายบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการ
สัญจรในเวลากลางคืน จึงขอเสนอแนะให้โครงการก่อสร้างถนนขอให้มีไหล่ทางพร้อมด้วย 
 2)  โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนามีจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละกับการน าแผนมาปฏิบัติ ถือว่า
น าโครงการมาปฏิบัติน้อยมาก ก็ขอเสนอแนะว่าในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ก็ต้องผ่านการประชาคมเพ่ือ
รับทราบปัญหา ความต้องการจากหมู่บ้าน และชี้แจงให้ผู้น าหมู่บ้านเข้าใจ ถึงความจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะด าเนินการ
ในแต่ละปี เป็นโครงการที่ต้องแก้ปัญหาเรียงจากความส าคัญมากไปหาความส าคัญน้อย โดยค านึงถึงงบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสงจัดสรรให้หมู่บ้านในปีที่ผ่านมาเป็นฐานข้อมูล  เพราะถ้าให้หมู่บ้านเสนอ
โครงการที่หมู่บ้านต้องการทุกโครงการที่เสนอมา แผนพัฒนาก็จะมีจ านวนโครงการที่มาก เกินความสามารถที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เปรียบเสมือนว่าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตระแสงด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนน้อยมาก ทั้งๆที่ก ารพัฒนาในแต่ละปีก็
ครอบคลุมทุกด้าน ยิ่งปีงบประมาณ 2563-2564 เกิดสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
โรคโควิด 19 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสงไม่สามารถด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้เต็มที่ โครงการอบรมต่างๆ ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมิให้มีการรวมกลุ่ม
กัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ 
 3)  ชื่นชมการด าเนินงานถึงแม้จะไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติได้ แต่ก็ได้ช่วยเหลือ
ประชาชนต าบลตระแสงในสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยจัดตั้งสถานที่กักกันควบคุมเพ่ือสังเกต
อาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) และจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) รวมถึงการมอบถุงยังชีพ
เพ่ือช่วยเหลือ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสงก็มีการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตระ
แสง ผู้น าหมู่บ้าน อสม. นอกจากนี้ก็ยังมีรถประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้ประชาชนได้ตระหนักแต่
ไม่ตระหนกกับเหตุการณโ์รคโควิด 19 นี้ 
 4)  ชื่นชมการควบคุมการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) โดยการประสานงานกับ   
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสุรินทร์ จัดหาวัคซีนฉีดให้โค กระบือ ที่เป็นโรค   
  
 

 
         (นายพิรัตน์  เมืองไทย)   
           ประธานคณะกรรมการ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

จากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง สมัยสามัญที่ 4  ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  25  
ธันวาคม  2563  ผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สมาชิกทุกท่านได้
รับทราบ  

โดยมีข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากการประชุมสภาฯ ดังนี้ 
 1)  เสนอแนะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ ผู้น าหมู่บ้านและผู้รับเหมา 
ควรลงพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ และอธิบายรายละเอียดโครงการให้ผู้น าหมูบ้านได้รับทราบ ก่อนที่จะด าเนินการ
ก่อสร้าง จะได้เกิดความเข้าใจทุฝ่าย 
 

2)  ขอชื่นชมการท างานของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ที่ได้จัดท ารายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และได้เสนอรายงานให้สภาฯ ได้รับทราบถึง
การด าเนินงาน การพัฒนาต าบลในปีงบประมาณ  2563  ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบในภาพรวมว่าโครงการใด
ด าเนินการ  โครงการใดไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสาเหตุใด  

 
 
 
 
        (นายฉลวย   ยิ่งมี)   
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเห็นจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลตระแสง 



 

 
 
 
 
 
 
2)  ปีงบประมาณ  2562  โครงการตามข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข  ก็มีโครงการที่ให้ความรู้กับ

ประชาชนในเรื่องของสุขภาพอยู่หลายโครงการ  นอกจากนี้ประชาชนยังได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  เงินอุดหนุน สป.สช.  ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในเรื่องการดูแลสุขภาพ  อีก
เรื่องที่จะขอเสนอแนะ ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ อบต.ตระแสง ก็ได้จัดขึ้นทุกปี และด้วยสถานที่
ของ อบต.ไม่เอ้ืออ านวยที่จะจัดการแข่งขันกีฬา  จึงได้ขอความอนุเคราะห์สนามจากโรงเรียนบ้านตระแสงทุกปี    
ก็อยากจะให้มีการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านตระแสง โดยการท า MOU ร่วมกัน ระหว่างนากยก อบต. 
ตระแสง  กับ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตระแสง  เพราะโรงเรียนมีงบประมาณน้อย  อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบ ที่ อบต. ใช้ด าเนินการ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้

สะดวกรวดเร็ว  และลดการเกิดอุบัติเหตุจากถนนที่ช ารุด แต่ไม่มีทางระบายน้ า จึงท าให้บางจุดมีน้ าท่วมขัง และ
น้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ  คณะกรรมการขอเสนอความเห็นให้ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมในการ
ก่อสร้างทางระบายน้ าพร้อมถนนที่ก่อสร้างเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังข้างถนน และเห็นควรตั้งงบประมาณในการ
ปรับปรุงประปาหมู่บ้านไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมี 2 โครงการ  ถือว่า

น้อยมาก หากจะพัฒนาเศรษฐกิจของต าบลตระแสง ควรส่งเสริมสถานที่ภายในต าบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
การพัฒนาบริเวณฝายกั้นน้ าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  และส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรภายในต าบล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 โครงการส่วนใหญ่ในยุทธศาสตร์นี้เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลอยู่แล้ว เช่น  โครงการเบี้ย

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นเบี้ยในการยังชีพ ถึงจะไม่มากแต่
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มดังกล่าว ก็ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น และคณะกรรมการมีความเห็นควรให้มีการบรรจุ
โครงการด้านสุขภาพอนามัยให้มากกว่านี้    

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  การพัฒนาด้านการศึกษา ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ตระแสง ทั้งสองศูนย์ก็อยู่ใน
เกณฑ์ดีอยู่แล้ว แต่ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของงานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้
ด าเนินการอยู่หลายโครงการ  ในปีงบประมาณ 2562  ควรจะมีโครงการด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือให้
คนในต าบลได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานในต าบล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 
  ปีงบประมาณ  2561  มีโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  2  
โครงการ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสงได้ด าเนินการ  คือ โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก  ถ้าเพ่ิม
โครงการอีก เช่นการการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือโครงการตาม
รอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
ประชาชนใน พ้ืนที่  และบู รณาการร่วมกับ โรงเรียนภายในต าบล เป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  การพัฒนาในยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พัฒนาภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ตระแสงทั้งด้านการบริหารงาน  การพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
   
  


