
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ   โทร. ๐ – ๔๒707342 
ที่  สน  ๗๗๓๐๑/ 523                           วันที่   5  ธันวำคม  พ.ศ.2560 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560  -  พ.ศ. 2562) ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2560 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ ที่ 15 /2559  ลงวันที่  8 มกรำคม  2559  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมำณ  พ.ศ.2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ   
โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ   
แล้วปรำกฏว่ำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ได้รับควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ 
ปำนกลำงและระดับดีตำมล ำดับ  แต่ก็ยังมีบำงส่วนจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหำจำกข้อเสนอแนะ 
ที่ประชำชนในท้องถิ่นน ำเสนอมำ  ซึ่งเป็นโครงกำรด้ำนสำธำรณูปโภค  เช่น  น้ ำประปำ  ไฟฟ้ำ  ด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนบำงส่วน  เช่น  ถนน  และด้ำนส่งเสริมคุณภำพในเรื่อง  ลำนกีฬำในกำรออกก ำลังกำย  เป็นต้น  
ซึ่งจะน ำข้อมูลไปจัดท ำแผนพัฒนำในครั้งต่อไป รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย    

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 

                                      (ลงชื่อ)                                              

(นำยพิทักษ์  พิมพ์ภูค ำ) 
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
 

- ทรำบ 
 
 
 

 (ลงชื่อ)  
              (นำยทรัพย์สิน  พรหมสำขำ ณ สกลนคร) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  
 
  
 
 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล พ.ศ.2560-2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

                                        ณ  วันที่   8  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

****************************** 

ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ ที่ 15 /2559   ลงวันที่  8 มกรำคม  2559  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  เพ่ือให้
คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมำณ  พ.ศ.2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
ดงมะไฟ  โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560– 2562)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  
แล้วสรุปผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ได้ดังนี ้
 สรุปแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี 2560 
แผนพัฒนาสามปีท้ังหมด  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี                 
(2560-2562) ทั้งหมด จ านวน  122  โครงการ  น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560  ทั้งสิ้น    121  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   =    จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ x 100 
          จ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ประจ าปี 2560 
    =    121 x 100  
             122 
    =     99.18 % 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  สามารถด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560  ได้ทั้งหมด  104  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   =   จ านวนโครงการที่ด าเนนิได้จริง x 100 
         จ านวนโครงการทั้งหมด 
    =   104x 100  
           121 
    =    85.25 %  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  เห็นว่ำ  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรมำกกว่ำร้อยละ  90  แต่ยังมีแผนงำนและ
โครงกำรหลำยโครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำสำมปี  ยังไม่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ  เนื่องจำกว่ำงบประมำณ               
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  มีไม่เพียงพอ  คณะกรรมกำรจึงขอเสนอแนะให้คณะผู้บริหำร
ด ำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมำพัฒนำในพ้ืนที่  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ให้ครอบคลุมและเป็นไปตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้ ต่อไป 
 
 

(นำยพิทักษ์  พิมพ์ภูค ำ) 
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
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                    ทราบ 
 
 
 
               (นำยทรัพย์สิน  พรหมสำขำ ณ สกลนคร) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ   โทร. ๐ – ๔๒707342 
ที่  สน  ๗๗๓๐๑/525                         วันที่  6   ธันวำคม  พ.ศ.2560 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560  -  พ.ศ. 2562) ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2560 

เรียน  ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

ด้วยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ได้จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2560 – 2562 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  เสนอต่อผู้บริหำร
ท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำฯ  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำฯ 
จึงขอส่งรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ดงมะไฟ รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 

                          (นำยทรัพย์สิน  พรหมสำขำ ณ สกลนคร) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล พ.ศ.2560-2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

                                        ณ  วันที่   8  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

****************************** 

ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ ที่ 15 /2559   ลงวันที่  8 มกรำคม  2559  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  เพ่ือให้
คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมำณ  พ.ศ.2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
ดงมะไฟ  โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560– 2562)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  
แล้วสรุปผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ได้ดังนี ้
 สรุปแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี 2560 
แผนพัฒนาสามปีท้ังหมด  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี                 
(2560-2562) ทั้งหมด จ านวน  122  โครงการ  น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560  ทั้งสิ้น    121  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   =    จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ x 100 
          จ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ประจ าปี 2560 
    =    121 x 100  
             122 
    =     99.18 % 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  สามารถด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560  ได้ทั้งหมด  104  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   =   จ านวนโครงการที่ด าเนนิได้จริง x 100 
         จ านวนโครงการทั้งหมด 
    =   104x 100  
           121 
    =    85.25 %  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  เห็นว่ำ  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรมำกกว่ำร้อยละ  90  แต่ยังมีแผนงำนและ
โครงกำรหลำยโครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำสำมปี  ยังไม่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ  เนื่องจำกว่ำงบประมำณ               
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  มีไม่เพียงพอ  คณะกรรมกำรจึงขอเสนอแนะให้คณะผู้บริหำร
ด ำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมำพัฒนำในพ้ืนที่  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ให้ครอบคลุมและเป็นไปตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้ ต่อไป 
 
 

(นำยพิทักษ์  พิมพ์ภูค ำ) 
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ   โทร. ๐ – ๔๒707342 
ที่  สน  ๗๗๓๐๑/  526                    วันที่   6   ธันวำคม  พ.ศ.2560 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560  -  พ.ศ. 2562) ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2560  

เรียน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  

 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ   โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ และเสนอ
ควำมคิดเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (2560 – 2562)    
ประจ ำปี  2560 เห็นสมควรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  รำยละเอียดโดยสรุป  ดังนี้  

 -  กระบวนกำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  (2560 – 2562)  เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน           
ทุกกระบวนกำร  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   

 -  มีกำรรวบรวมข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่  มำบรรจุลงในแผนพัฒนำ            
ทุกโครงกำรที่ได้รับกำรเสนอมำในแต่ละหมู่บ้ำน  แต่ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงอ ำนำจหน้ำที่  สถำนะทำงกำรคลัง
ของท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ    จึงได้น ำโครงกำรที่จ ำเป็นและเร่งด่วนมำด ำเนินกำรก่อน  
ซึ่งแต่ละโครงกำร / กิจกรรม  ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  2560  ล้วนเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ประชำชน
ในพ้ืนที่ต ำบลดงมะไฟ  และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้  ตำมรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและรำยงำนสภำฯ 

 
       
                              (ลงชื่อ) 

(นำยทรัพย์สิน  พรหมสำขำ ณ สกลนคร) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล พ.ศ.2560-2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

                                        ณ  วันที่   8  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

****************************** 

ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ ที่ 15 /2559   ลงวันที่  8 มกรำคม  2559  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  เพ่ือให้
คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมำณ  พ.ศ.2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         
ดงมะไฟ  โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560– 2562)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  
แล้วสรุปผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ได้ดังนี ้
 สรุปแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี 2560 
แผนพัฒนาสามปีท้ังหมด  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี                 
(2560-2562) ทั้งหมด จ านวน  122  โครงการ  น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560  ทั้งสิ้น    121  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   =    จ านวนโครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติ x 100 
          จ านวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ประจ าปี 2560 
    =    121 x 100  
             122 
    =     99.18 % 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  สามารถด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560  ได้ทั้งหมด  104  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   =   จ านวนโครงการที่ด าเนนิได้จริง x 100 
         จ านวนโครงการทั้งหมด 
    =   104x 100  
           121 
    =    85.25 %  
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  เห็นว่ำ  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรมำกกว่ำร้อยละ  90  แต่ยังมีแผนงำนและ
โครงกำรหลำยโครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำสำมปี  ยังไม่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ  เนื่องจำกว่ ำงบประมำณ               
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  มีไม่เพียงพอ  คณะกรรมกำรจึงขอเสนอแนะให้คณะผู้บริหำร
ด ำเนินกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมำพัฒนำในพ้ืนที่  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  ให้ครอบคลุมและเป็นไปตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้ ต่อไป 
 
 

(นำยพิทักษ์  พิมพ์ภูค ำ) 
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

ครั้งที ่ 2 /2560 
วันที่  19  ตุลาคม  2560  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. นำยพิทักษ์ พิมพ์ภูค ำ ประธำนสภำฯ 
2. นำยอดิศัย พิมพ์ภูค ำ สมำชิกสภำ อบต.ฯ  หมู่ 2 
3. นำยเฉลียว วิสิงเศษ สมำชิกสภำ อบต.ฯ  หมู่ 6 
4. นำยประวำล เดชพันนำ สมำชิกสภำ อบต.ฯ  หมู่ 9 
5. นำยสมเกียรติ ค ำชมภู ตัวแทนประชำคม   ม.4 
6. นำยพงษ์เพชร อ่อนจงไกร ตัวแทนประชำคม   ม.7 
7. นำยชัยด ำรงค์ เอกสุภำพันธ์ ตัวแทนภำครำชกำร 
8. นำยยุธยำ เทอ ำรุง ตัวแทนภำครำชกำร 
9. นำยวิลัย ลำสแดง ตัวแทนประชำคม   ม.8 
10. นำยเทิม บีลี ตัวแทนประชำคม   ม.9 
11. นำยไพโรจน์ พลธิรำช ปลัด อบต. 
12. นำงสำวสุมัทนำ  แก้วเสนำ นักวิเครำะห์ฯ 
13. นำงเบญจมำภรณ์ จันทร์หอม เจ้ำพนักงำนกำรเงิน ฯ 

  เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

ประธำนฯ         :     เมื่อคณะกรรมกำรมำพร้อมแล้วดิฉันขอเปิดประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
ประธำนฯ          :    ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟขึ้นเพ่ือช่วยด ำเนินกำรตรวจสอบและ
ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำว่ำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟว่ำ
ได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำหรือไม่ ดังนั้น จึงเชิญคณะกรรมกำรทุกท่ำนเข้ำ
ร่วมประชุมเพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
ดงมะไฟตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ในวันนี้ 

มติที่ประชุม       รับทรำบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  :  รับรองรายงานการประชุม 
       - ไม่มี –  

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ประธำนฯ              :ในกำรประชุมครั้งนี้เป็นกำรประชุมพิจำรณำติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำครั้งที ่ 2 

หลังจำกท่ีคณะกรรมกำรได้ติดตำมและประเมินผลแผนไปแล้วครั้งที่ 1  เมื่อเดือน
มีนำคม 2560 ซ่ึงตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ พ.ศ.
2548  ได้ก ำหนดไว้ว่ำจะต้องมีกำรประเมินผลแผนพัฒนำอย่ำงน้อยที่สุดปีละ 1 ครั้ง 
ภำยในเดือน ธันวำคมของทุกปีและระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ 
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                           แผนพฒันำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง กระผมจึงอยำกปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำร
ประเมินผลแผนฯ ของแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 ในครั้งนี้ ขอเชิญ
เลขำนุกำรฯชี้แจงครับ   

เลขำนุกำรฯ     : เนื่องจำกว่ำปัจจุบันหน่วยงำนรำชกำรมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทำง
อินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว โดยในส่วนของกำรจัดท ำและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนนั้นสำมำรถดูข้อมูลได้จำกระบบ E-PLAN ผมจึงเห็นว่ำเพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนและกำรตรวจสอบประเมินผลที่มีควำมรวดเร็วเรำสำมำรถขอข้อมูลได้จำก
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนและกองคลังให้จัดพิมพ์เอกสำรกำรด ำเนินงำนของระบบ 
E-PLAN มำเพ่ือตรวจสอบและน ำเสนอสภำต่อไปได้ อีกทั้งสำมำรถขอข้อมูลสรุปเรื่อง
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ , กำรได้รับเงินอุดหนุนต่ำงๆ จำกกองคลังได ้ 

นำยพงษ์เพชร  อ่อนจงไกร :  ครับ ผมอยำกทรำบว่ำเรำจะให้เจ้ำหน้ำทีผู่้เกี่ยวข้องน ำสรุปข้อมูลให้เรำตรวจดู 
ได้เมื่อไหร่ครับ  

นำงสำวสุมัทนำ  แก้วเสนำ : ค่ะในส่วนของกำรรำยงำนในระบบ E-PLAN นั้นสำมำรถพิมพ์ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนได้เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ไปแล้ว และดิฉันได้รวบรวมข้อมูลเป็น
รูปเล่มติดตำมแผนในระบบ E-PLAN ข้อมูลได้ครบแล้วค่ะและในส่วนของข้อมูลสรุป
เรื่องกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ , กำรได้รับเงินอุดหนุนต่ำงๆ ดิฉันจะเป็นผู้ขอข้อมูลและ
รวบรวมให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนในวันนี้แล้ว  โดยดิฉัน
ร่วมกับนำงเบญจมำภรณ์ จันทร์หอมได้ประสำนงำนกันและจัดพิมพ์เอกสำรจำกระบบ 
E-PLAN เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 แต่
ข้อจ ำกัดของกำรติดตำมระบบ E-PLAN คือถ้าโครงการที่มีอยู่ในแผนมีมาก แต่บาง
โครงการไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของ อบต. หรือบางโครงการเราขออุดหนุน ขอรับการ
สนับสนุนได้จากหน่วยงานอ่ืน มันก็ถือว่าทาง อบต. ได้ด าเนินงานโครงการนั้นๆ แล้วจะ
ให้กรอก E-PlAN อย่างไร ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องแก้ไขให้ตัวเลขงบประมาณในแผน , 
ตัวเลขการอนุมัติงบประมาณ , ตัวเลขการลงนามในสัญญาเป็นเลข 0 ทั้ ง 3 ตัว        
ส่วนแหล่งงบประมาณในโครงการที่ไม่ใช้เงินตัวเองก็ต้องระบุว่ามาจากหน่วยงานอ่ืน 
และพอลงนามในสัญญาค่อยระบุชื่อหน่วยงานคู่สัญญาเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ 
มาด ำเนินกำร ซึ่งท ำให้ไม่สำมำรถนับรวมเป็นโครงกำรด ำเนินกำรแล้วท ำให้ข้อมูลใน
ระบบ  E-PlAN จะน้อยกว่ำ และข้อมูลด้ำนกำรคลังจำกกองคลังส ำหรับสรุปกำรรับ-
จ่ำยเงินส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2560 รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้กับทุกท่ำน
แล้วนะคะ  

ประธำนฯ :  ขอเชิญคณะกรรมกำรฯ ร่วมกันพิจำรณำตำมเอกสำรที่ทำงนักวิเครำะห์ได้น ำเสนอมี 
ท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีข้อแนะน ำอย่ำงใดหรือไม่   

มติที่ประชุม :  รับทรำบและเห็นควรน ำข้อมูลทั้งหมดน ำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล            
ดงมะไฟต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4:   เรื่องอ่ืนๆ 



ประธำนฯ :  มีคณะกรรมกำรท่ำนใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีดิฉันขอปิดประชุมและ
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทุกท่ำนค่ะที่สละเวลำมำร่วมประชุมใน
วันนี้ 

 
ปิดประชุม  เวลา  15.00  น. 
 
                                    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยไพโรจน์  พลธิรำช) 
        เลขำนุกำร 
 
 
                                          ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                                 (นำยทรัพย์สิน  พรหมสำขำ ณ สกลนคร) 
           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
………………………………………………. 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ  29  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  

  บัดนี้ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ            
ได้รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ ประจ ำปีงบประมำณ 
2560  ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559  ถึง  วันที่  30  กันยำยน 2560  ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดงมะไฟ  และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ ได้เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดง
มะไฟ ในกำรประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 
2560  แล้ว ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ จึงขอประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟให้ประชำชนทรำบ รำยละเอียดปรำกฏแนบท้ำยประกำศนี้ 
  จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

     ประกำศ  ณ  วันที่    27   ธนัวำคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 

(นำยทรัพยส์ิน  พรหมสำขำ ณ สกลนคร) 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ 

 


