บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค ๗๓๘๐๑/
วันที่
เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร
ด1วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได1จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาสี่ ป4 พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ ประจํ าป4ง บประมาณ ๒๕๖๑ เสนอตอผู1 บ ริ ห ารท1 อ งถิ่น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาด1 วยการจัดทําแผนพั ฒนาขององคกรปกครองสวนท1 องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข1 อ ๒๘ และ
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข1อ
ดังนั้น เพื่อให1เป@นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด1วยการจัดทําแผนพัฒนาฯ จึงขอสง
รายงานการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาฯ เพื่ อเสนอตอสภาองคการบริ หารสวนตํ าบลคั นธารราษฎร
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร1อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
( นายตอสกุล เกียรติเจริญ )
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหน1าที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค ๗๓๘๐๑/
วันที่
เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร
ด0วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได0จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป2 ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอตอผูบ0 ริหารท0องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด0วยการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ
ดังนั้น เพื่อให0เป>นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด0วยการจัดทําแผนพัฒนาฯ จึงขอ
สงรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาฯ ตอคณะกรรมการพั ฒ นาองคการบริ ห ารสวนตํ า บล
คันธารราษฎร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร0อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
( นายตอสกุล เกียรติเจริญ )
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฎิบัติหน0าที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร
ที่ มค ๗๓๘๐๑/
วันที่
เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร
ด0วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได0จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา สําหรับแผนพัฒนาสามป2 พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พร0อมสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาฯ เมื่ อ วั นที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เสนอนายกองคการบริ ห ารสวนตํ าบล
คันธารราษฎรเพื่อพิจารณาตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
( นายเฉลิม เนื่องภักดิ์ )
ประธานคณะกรรมการฯ
ความเห็น/คําสัง่ นายกองคการบริหารสวนตําบล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( นายตอสกุล เกียรติเจริญ )
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฎิบัติหน0าที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม .
ที่ มค ๗๓๘๐๑/
วันที่
เมษายน ๒๕๖๐
.
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป2งบประมาณ ๒๕๕๘
.
เรียน

นายกองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท0องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข0อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได0จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผู0บริหารท0องถิ่นเพื่อให0ผบู0 ริหารท0องถิ่นเสนอตอสภาท0องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท0องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให0ประชาชนในท0องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางน0อยป2ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป2ทงั้ นี้โดยปLดประกาศโดยเปLดเผยไมน0อยกวาสามสิบวัน
องคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร ได0ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป2
(๒๕๕๘-๒๕๖๐) เรียบร0อยแล0ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป2(๒๕๕๘-๒๕๖๐)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท0าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)...............................................
(นางละมุล พลศรี)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ความเห็นหัวหน0าสํานักปลัด
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(นายสิทธิชัย สิริโชติกุลชัย)
หัวหน0าสํานักปลัด
ความเห็น / คําสั่ง นายก อบต. คันธารราษฎร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ ) .................................................................
(นายตอสกุล เกียรติเจริญ)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัตหิ น0าที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร
ครั้งที่ 1/2556
วันที่ เมษายนนน 2556 เวลา 13.30 น.
ณ ห0องประชุมองคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร
ผู0มาประชุม
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ - นามสกุล
นายเรือง ดวงวรรณลี
นายจรัส ภูหนองโอง
นายสฤษดิ์ ฤทธิ์ทรงเมือง
นายอุตสาห โอปาก
นายทองสูนย เจียงคํา
นายสายันต แก0วนิสสัย
นายวิชัย ไพฑรูย
นางอําภร นามวาด
นายพนม กันทรพันธ
นายอุทัย นนตะบุตร
นางปรียารัตน โคตรนายูง

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลายมือชื่อ
เรือง ดวงวรรณลี
จรัส ภูหนองโอง
สฤษดิ์ ฤทธิ์ทรงเมือง
อุตสาห โอปาก
ทองสูนย เจียงคํา
สายันต แก0วนิสสัย
วิชัย ไพฑรูย
อําภร นามวาด
อุทัย นนตะบุตร
ปรียารัตน โคตรนายูง-

ผู0เข0ารวมประชุม
- ไมมี เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประแจ0งให0ทราบ
ประธานฯ
: ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร ได0แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร ขึ้นเพื่อชวยดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลคันธารราษฎร ได0ดําเนินการให0
เป>นไปตามแผนพัฒนาหรือไม ดังนั้น จึงเชิญคณะกรรมการทุกทานเข0ารวมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด0วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ท0องถิ่น พ.ศ.2548 ข0อ 12 กําหนดให0 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท0องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท0องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานต0องมี
กรรมการมาประชุมไมน0อยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แล0วแตกรณีจงึ จะเป>นองคประชุม และตาม
ข0อ 12 วรรค 2 ให0ประธานกรรมการเป>นประธานในที่ประชุม ถ0าประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหน0าที่ได0 ให0กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป>นประธานในที่ประชุม ซึ่งในวันนี้ก็ได0มี
คณะกรรมการทานหนึ่งได0ถึงแกกรรม คือ นายพนม กันทรพันธ ก็ถือวายังครบองคประชุมอยู
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

:
รับรองรายงานการประชุม
- ไมมี -

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3 :
ประธานฯ
:
ในการประชุมครั้งนี้เป>นการประชุมพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาครั้ ง
แรกซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด0วยการจัดทําแผนพัฒนา พ.ศ.2548 ได0กําหนดไว0วาจะต0องมีการ
ประเมินผลแผนพั ฒนาอยางน0อยที่สุ ดป2ละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกป2 ผมจึงอยากปรึก ษาหารื อ
เกี่ยวกับการประเมินผลแผนฯ ของแผนพัฒนาสามป2 พ.ศ.2556 - 2558 ในครั้งนี้ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจง
ครับ
เลขานุการฯ :
เนื่องจากวาป[จจุบันหนวยงานราชการมีการติดตามและรายงานผลการปฎิบัติงานทาง
อินเทอรเน็ตอยูแล0ว โดยในสวนของการจัดทําและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนนั้นสามารถดูข0อมูลได0
จากระบบ E-PLAN ดิฉันจึงอยากขอความเห็นจากที่ประชุ มวาเพื่อเป>นการลดขั้นตอนการดําเนินงานและการ
ตรวจสอบประเมินผลที่มีความรวดเร็วเราสามารถขอข0อมูลได0จากเจ0าหน0าที่วิเคราะหนโยบายและแผนให0จัดพิมพ
เอกสารของระบบ E-PLAN มาเพื่อตรวจสอบและนําเสนอสภาตอไปได0 อีกทั้งสามารถขอข0อมูลสรุปเรื่องการใช0
จายเงินงบประมาณ , การได0รับเงินอุดหนุนตางๆ จากสวนการคลังได0
ประธานฯ

ขอให0คณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณาให0ความเห็นชอบและขอมติที่ประชุมด0วยคะ

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบเป>นเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 4:

เรื่องอื่นๆ

นายวิชัย ไพฑูรย : ครับผมอยากทราบวาเราจะให0เจ0าหน0าที่ผู0เกี่ยวข0องนําสรุปข0อมูลให0เราตรวจดูได0เมื่อไหร
ครับ
นางละมุล พลศรี : คะในสวนของการรายงานในระบบ E-PLAN นั้น ดิฉันได0มอบหมายให0 ผู0ชวยเจ0าหน0าที่
วิ เ คราะหนโยบายและแผน คื อ นางสาวบุ ณยาพร พั นธโยศรี เป> น ผู0 ก รอกข0 อ มู ล ซึ่ ง สามารถพิ ม พผลการ
ดําเนินงานตามแผนได0เมื่อสิ้นป2งบประมาณ พ.ศ.2556 ไปแล0ว ก็คิดวาเดือน ธันวาคม 2556 ก็นาจะสามารถดู
ข0อมูลได0ครบแล0วคะ และในสวนของข0อมูลสรุปเรื่องการใช0จายเงินงบประมาณ , การได0รับเงินอุดหนุนตางๆ ดิฉัน
จะเป>นผู0ขอข0อมูลและรวบรวมให0เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการประชุมในเดือน
ธันวาคม 2556 คะ
มติที่ประชุม

:

รับทราบและให0ผู0เกี่ยวข0องดําเนินการตามระเบียบและระยะเวลาที่กําหนด

ประธานฯ

:

มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอเรื่องอื่น อีกหรือไม ถ0าไมมีกระผมขอปLดประชุม

ปดประชุมเวลา 14 . 45 น.

(ลงชื่อ)

ผู0จดรายงานการประชุม
( นางละมุล พลศรี)
เลขานุการคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

ผู0ตรวจรายงานการประชุม
( นายเฉลิม เนิ่องภักดิ์)
ประธานคณะกรรมการฯ

