บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ โทร. ๐ – ๔๒707342
ที่ สน ๗๗๓๐๑/ 523
วันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ.2560
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ที่ 15 /2559 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2559 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้
ด ำเนิ น กำรตรวจสอบข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลดงมะไฟ
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ แผนพั ฒ นำสำมปี (พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลดงมะไฟ
แล้ ว ปรำกฏว่ำ กำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบลดงมะไฟ ได้ รับ ควำมพึ งพอใจอยู่ ในเกณฑ์
ปำนกลำงและระดั บ ดี ต ำมล ำดั บ แต่ ก็ ยั งมี บ ำงส่ ว นจะต้ อ งปรั บ ปรุง หรือ แก้ ไขปั ญ หำจำกข้ อ เสนอแนะ
ที่ประชำชนในท้องถิ่นนำเสนอมำ ซึ่งเป็นโครงกำรด้ำนสำธำรณูปโภค เช่น น้ำประปำ ไฟฟ้ำ ด้ำนโครงสร้ำง
พื้น ฐำนบำงส่ วน เช่น ถนน และด้ำนส่ งเสริมคุณ ภำพในเรื่อ ง ลำนกีฬ ำในกำรออกกำลั งกำย เป็ นต้ น
ซึ่งจะนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนำในครั้งต่อไป รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
(ลงชื่อ)
(นำยพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ)
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ
- ทรำบ

(ลงชื่อ)
(นำยทรัพย์สิน พรหมสำขำ ณ สกลนคร)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล พ.ศ.2560-2562
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
******************************
ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ที่ 15 /2559 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2559
ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลดงมะไฟ เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรได้ดำเนิ นกำรตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงมะไฟ โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560– 2562) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ
แล้วสรุปผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ดังนี้
สรุปแผนพัฒนาสามปี ประจาปี 2560
แผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) ทั้งหมด จานวน 122 โครงการ นามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น 121 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
= จานวนโครงการที่นามาบรรจุในข้อบัญญัติ x 100
จานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ประจาปี 2560
= 121 x 100
122
= 99.18 %
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ สามารถดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 ได้ทั้งหมด 104 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
= จานวนโครงการที่ดาเนินได้จริง x 100
จานวนโครงการทั้งหมด
= 104x 100
121
= 85.25 %
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล เห็ นว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรมำกกว่ำร้อยละ 90 แต่ยังมีแผนงำนและ
โครงกำรหลำยโครงกำรที่ อ ยู่ ในแผนพั ฒ นำสำมปี ยั ง ไม่ น ำไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ เนื่ อ งจำกว่ ำ งบประมำณ
ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลดงมะไฟ มี ไม่ เพี ย งพอ คณะกรรมกำรจึ งขอเสนอแนะให้ ค ณะผู้ บ ริห ำร
ดำเนิ น กำรประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อขอรับกำรสนับ สนุ นงบประมำณมำพั ฒ นำในพื้ น ที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ให้ครอบคลุมและเป็นไปตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้ ต่อไป

(นำยพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ)
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ
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ทราบ

(นำยทรัพย์สิน พรหมสำขำ ณ สกลนคร)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ โทร. ๐ – ๔๒707342
ที่ สน ๗๗๓๐๑/525
วันที่ 6 ธันวำคม พ.ศ.2560
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
ด้วยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพั ฒ นำ ได้จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นำสำมปี พ.ศ.2560 – 2562 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เสนอต่อผู้บริห ำร
ท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำฯ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำฯ
จึงขอส่งรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงมะไฟ รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
(นำยทรัพย์สิน พรหมสำขำ ณ สกลนคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล พ.ศ.2560-2562
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
******************************
ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ที่ 15 /2559 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2559
ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ดงมะไฟ เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรได้ดำเนิ นกำรตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงมะไฟ โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560– 2562) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ
แล้วสรุปผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ดังนี้
สรุปแผนพัฒนาสามปี ประจาปี 2560
แผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) ทั้งหมด จานวน 122 โครงการ นามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น 121 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
= จานวนโครงการที่นามาบรรจุในข้อบัญญัติ x 100
จานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ประจาปี 2560
= 121 x 100
122
= 99.18 %
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ สามารถดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 ได้ทั้งหมด 104 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
= จานวนโครงการที่ดาเนินได้จริง x 100
จานวนโครงการทั้งหมด
= 104x 100
121
= 85.25 %
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล เห็ นว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรมำกกว่ำร้ อยละ 90 แต่ยังมีแผนงำนและ
โครงกำรหลำยโครงกำรที่ อ ยู่ ในแผนพั ฒ นำสำมปี ยั ง ไม่ น ำไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ เนื่ อ งจำกว่ ำ งบประมำณ
ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลดงมะไฟ มี ไม่ เพี ย งพอ คณะกรรมกำรจึ งขอเสนอแนะให้ ค ณะผู้ บ ริห ำร
ดำเนิ น กำรประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อขอรับกำรสนับ สนุ นงบประมำณมำพั ฒ นำในพื้ น ที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ให้ครอบคลุมและเป็นไปตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้ ต่อไป

(นำยพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ)
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ โทร. ๐ – ๔๒707342
ที่ สน ๗๗๓๐๑/ 526
วันที่ 6 ธันวำคม พ.ศ.2560
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
เรียน ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ
ด้วยองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลดงมะไฟ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ และเสนอ
ควำมคิดเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (2560 – 2562)
ประจำปี 2560 เห็นสมควรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ รำยละเอียดโดยสรุป ดังนี้
- กระบวนกำรในกำรจั ดท ำแผนพั ฒ นำสำมปี (2560 – 2562) เป็ น ไปโดยถูกต้ องครบถ้ ว น
ทุ ก กระบวนกำร ตำมระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- มีกำรรวบรวมข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ มำบรรจุลงในแผนพัฒ นำ
ทุกโครงกำรที่ได้รับกำรเสนอมำในแต่ละหมู่บ้ำน แต่ ภำยใต้ข้อจำกัดทำงอำนำจหน้ำที่ สถำนะทำงกำรคลัง
ของท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ จึงได้นำโครงกำรที่จำเป็นและเร่งด่วนมำดำเนินกำรก่อน
ซึ่งแต่ละโครงกำร / กิจกรรม ที่ดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2560 ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชำชน
ในพื้นที่ตำบลดงมะไฟ และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ ตำมรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและรำยงำนสภำฯ

(ลงชื่อ)
(นำยทรัพย์สิน พรหมสำขำ ณ สกลนคร)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล พ.ศ.2560-2562
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
******************************
ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ที่ 15 /2559 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2559
ได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ดงมะไฟ เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรได้ดำเนิ นกำรตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ.2560 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงมะไฟ โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560– 2562) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ
แล้วสรุปผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ดังนี้
สรุปแผนพัฒนาสามปี ประจาปี 2560
แผนพัฒนาสามปีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) ทั้งหมด จานวน 122 โครงการ นามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น 121 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
= จานวนโครงการที่นามาบรรจุในข้อบัญญัติ x 100
จานวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนา ประจาปี 2560
= 121 x 100
122
= 99.18 %
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ สามารถดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2560 ได้ทั้งหมด 104 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
= จานวนโครงการที่ดาเนินได้จริง x 100
จานวนโครงการทั้งหมด
= 104x 100
121
= 85.25 %
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล เห็ นว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรมำกกว่ำร้อยละ 90 แต่ยังมีแผนงำนและ
โครงกำรหลำยโครงกำรที่ อ ยู่ ในแผนพั ฒ นำสำมปี ยั ง ไม่ น ำไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ เนื่ อ งจำกว่ ำงบประมำณ
ขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลดงมะไฟ มี ไม่ เพี ย งพอ คณะกรรมกำรจึ งขอเสนอแนะให้ ค ณะผู้ บ ริห ำร
ดำเนิ น กำรประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อขอรับกำรสนับ สนุ นงบประมำณมำพั ฒ นำในพื้ น ที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ให้ครอบคลุมและเป็นไปตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้ ต่อไป

(นำยพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ)
ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
ครั้งที่ 2 /2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นำยพิทักษ์
2. นำยอดิศัย
3. นำยเฉลียว
4. นำยประวำล
5. นำยสมเกียรติ
6. นำยพงษ์เพชร
7. นำยชัยดำรงค์
8. นำยยุธยำ
9. นำยวิลัย
10. นำยเทิม
11. นำยไพโรจน์
12. นำงสำวสุมัทนำ
13. นำงเบญจมำภรณ์
เริ่มประชุมเวลา
ประธำนฯ

:

พิมพ์ภูคำ
พิมพ์ภูคำ
วิสิงเศษ
เดชพันนำ
คำชมภู
อ่อนจงไกร
เอกสุภำพันธ์
เทอำรุง
ลำสแดง
บีลี
พลธิรำช
แก้วเสนำ
จันทร์หอม
13.30 น.

ประธำนสภำฯ
สมำชิกสภำ อบต.ฯ หมู่ 2
สมำชิกสภำ อบต.ฯ หมู่ 6
สมำชิกสภำ อบต.ฯ หมู่ 9
ตัวแทนประชำคม ม.4
ตัวแทนประชำคม ม.7
ตัวแทนภำครำชกำร
ตัวแทนภำครำชกำร
ตัวแทนประชำคม ม.8
ตัวแทนประชำคม ม.9
ปลัด อบต.
นักวิเครำะห์ฯ
เจ้ำพนักงำนกำรเงิน ฯ

เมื่อคณะกรรมกำรมำพร้อมแล้วดิฉันขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้งให้ทราบ
ประธำนฯ
: ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟขึ้นเพื่อช่วยดำเนินกำรตรวจสอบและ
ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำว่ำกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟว่ำ
ได้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำหรือไม่ ดังนั้น จึงเชิญคณะกรรมกำรทุกท่ำนเข้ำ
ร่วมประชุมเพื่อติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรบริห ำรส่ว นตำบล
ดงมะไฟตำมแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ในวันนี้
มติที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธำนฯ
:ในกำรประชุมครั้งนี้เป็นกำรประชุมพิจำรณำติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำครั้งที่ 2
หลังจำกที่คณะกรรมกำรได้ติดตำมและประเมินผลแผนไปแล้วครั้งที่ 1 เมื่อเดือน
มีนำคม 2560 ซึ่งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำ พ.ศ.
2548 ได้กำหนดไว้ว่ำจะต้องมีกำรประเมินผลแผนพัฒนำอย่ำงน้อยที่สุดปีละ 1 ครั้ง
ภำยในเดือน ธันวำคมของทุกปีและระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำ

-2แผนพัฒนำ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง กระผมจึงอยำกปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำร
ประเมินผลแผนฯ ของแผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 ในครั้งนี้ ขอเชิญ
เลขำนุกำรฯชี้แจงครับ
เลขำนุกำรฯ

:

เนื่องจำกว่ำปัจจุบันหน่วยงำนรำชกำรมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิ บัติงำนทำง
อินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว โดยในส่วนของกำรจัดทำและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนนั้นสำมำรถดูข้อมูลได้จำกระบบ E-PLAN ผมจึงเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนและกำรตรวจสอบประเมินผลที่มีควำมรวดเร็วเรำสำมำรถขอข้อมูลได้จำก
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนและกองคลังให้จัดพิมพ์เอกสำรกำรดำเนินงำนของระบบ
E-PLAN มำเพื่อตรวจสอบและนำเสนอสภำต่อไปได้ อีกทั้งสำมำรถขอข้อมูลสรุปเรื่อง
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ , กำรได้รับเงินอุดหนุนต่ำงๆ จำกกองคลังได้

นำยพงษ์เพชร อ่อนจงไกร : ครับ ผมอยำกทรำบว่ำเรำจะให้เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้เกี่ยวข้องนำสรุปข้อมูลให้เรำตรวจดู
ได้เมื่อไหร่ครับ
นำงสำวสุมัทนำ แก้วเสนำ : ค่ะในส่วนของกำรรำยงำนในระบบ E-PLAN นั้นสำมำรถพิมพ์ผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนได้เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ไปแล้ว และดิฉันได้รวบรวมข้อมูลเป็น
รูปเล่มติดตำมแผนในระบบ E-PLAN ข้อมูลได้ครบแล้วค่ะและในส่วนของข้อมูลสรุป
เรื่องกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ , กำรได้รับเงินอุดหนุนต่ำงๆ ดิฉันจะเป็นผู้ขอข้อมูลและ
รวบรวมให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนในวันนี้แล้ว โดยดิฉัน
ร่วมกับนำงเบญจมำภรณ์ จันทร์หอมได้ประสำนงำนกันและจัดพิมพ์เอกสำรจำกระบบ
E-PLAN เกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำนตำมแผนพั ฒ นำสำมปี พ.ศ. 2560 - 2562 แต่
ข้อจ ำกัดของกำรติ ดตำมระบบ E-PLAN คือถ้าโครงการที่ มีอยู่ในแผนมีม าก แต่ บาง
โครงการไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของ อบต. หรือบางโครงการเราขออุดหนุน ขอรับการ
สนับสนุนได้จากหน่วยงานอื่น มันก็ถือว่าทาง อบต. ได้ดาเนินงานโครงการนั้นๆ แล้วจะ
ให้กรอก E-PlAN อย่างไร ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ต้องแก้ไขให้ตัวเลขงบประมาณในแผน ,
ตั ว เลขการอนุ มั ติ ง บประมาณ , ตั ว เลขการลงนามในสั ญ ญาเป็ น เลข 0 ทั้ ง 3 ตั ว
ส่วนแหล่งงบประมาณในโครงการที่ไม่ใช้เงินตัวเองก็ต้องระบุว่ามาจากหน่ วยงานอื่น
และพอลงนามในสัญญาค่อยระบุชื่อหน่วยงานคู่สัญญาเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณ
มาดำเนินกำร ซึ่งทำให้ ไม่สำมำรถนับรวมเป็นโครงกำรดำเนินกำรแล้วทำให้ข้อมูลใน
ระบบ E-PlAN จะน้อยกว่ำ และข้อมูลด้ำนกำรคลังจำกกองคลังสำหรับสรุปกำรรับ จ่ำยเงินสำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2560 รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้กับทุกท่ำน
แล้วนะคะ
ประธำนฯ
มติที่ประชุม

: ขอเชิญคณะกรรมกำรฯ ร่วมกันพิจำรณำตำมเอกสำรที่ทำงนักวิเครำะห์ได้นำเสนอมี
ท่ำนใดจะสอบถำมหรือมีข้อแนะนำอย่ำงใดหรือไม่

: รับทรำบและเห็นควรนำข้อมูลทั้งหมดนำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ดงมะไฟต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4: เรื่องอื่นๆ

ประธำนฯ

ปิดประชุม

: มี ค ณะกรรมกำรท่ ำ นใดจะเสนอเรื่ อ งอื่ น อี ก หรื อ ไม่ ถ้ ำ ไม่ มี ดิ ฉั น ขอปิ ด ประชุ ม และ
ขอขอบคุณคณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทุกท่ำนค่ะที่สละเวลำมำร่วมประชุมใน
วันนี้
เวลา 15.00 น.
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยไพโรจน์ พลธิรำช)
เลขำนุกำร
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยทรัพย์สิน พรหมสำขำ ณ สกลนคร)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดงมะไฟ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
……………………………………………….
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในระเบี ย บกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ ว ยกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
บัดนี้ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ
ได้รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมำณ
2560 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยำยน 2560 ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลดงมะไฟ และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ ได้เสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดง
มะไฟ ในกำรประชุมสมัย วิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ.
2560 แล้ ว ดั งนั้ น องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลดงมะไฟ จึ งขอประกำศผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟให้ประชำชนทรำบ รำยละเอียดปรำกฏแนบท้ำยประกำศนี้
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2560

(นำยทรัพย์สิน พรหมสำขำ ณ สกลนคร)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงมะไฟ

