ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
ครั้งที่ 1/๒๕๖๑
เรื่อง การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖1 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
--------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
ครั้งที่ 1/๒๕๖2
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖2 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
------------------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อ-สกุล
นายสมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม
นายพิทักษ์ ลาสุนนท์
นางพิธีพร สีนามเพ็ง
นายศุภชัย สีทาวงษา
นายสุพรรณ ดรอิศวร
นางสาวมะลิ แสงจันทร์
นางสาวิตรี วรบุตร
นางคนางค์ ภูถมดี
นางรัชนีกร ภูคำวงค์
นายเสถียร สีนามเพ็ง
นางบุญเหลือ โสภาวรรณ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลายมือชื่อ
สมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม
พิทักษ์ ลาสุนนท์
พิธีพร สีนามเพ็ง

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ลายมือชื่อ
อารยา ดวงแสนวอ

หมายเหตุ

ลา
ลา
มะลิ แสงจันทร์
สาวิตรี วรบุตร
คนางค์ ภูถมดี
ลา
เสถียร สีนามเพ็ง
บุญเหลือ โสภาวรรณ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
๑ นางสาวอารยา ดวงแสนวอ

หมายเหตุ

เริ่มประชุม เวลา 09.๓๐ น.
ที่ประชุม โดยมี นายสมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม ประธานสภา อบต. เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่
ประชุม
ประธานที่ประชุม
- เมื่อมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖1

นายสมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม - ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแห่ ใ ต้ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น
ประธานกรรมการ
ผลแผนพัฒนา อบต.แห่ใต้ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ที่ 561/๒๕61

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จ ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เพื่อ ให้ ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่ าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- และในวันนี้เรามาร่วมกันพิจารณาร่า งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ใน
รายละเอียดต่างๆ ขอให้ท่านดูตามโครงการ ในร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ขอให้ทุกท่านได้ดูตามโครงการในร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว ซึ่งทาง อบต.แห่ใต้ ได้ดำเนินการไปตามแผนพัฒนา
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ซึ่ ง ตาม แผนโครงการพั ฒ นาได้ ตั้ งไว้ ทั้ งหมด 313
โครงการ (รวมฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และบรรจุไว้ในข้อบัญญัติทั้งหมด 97 โครงการ และ
สามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้งสิ้น 83 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.52 ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้ น 18,743,831.49 บาท (ไม่ รวมค่าใช้จ่ายประจำ) ต่อ ไปก็ ขอเชิ ญ นัก วิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ
นางสาวิตรี วรบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)
พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ความเห็น ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
/- สำหรับรายงาน....
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- สำหรั บ รายงานติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
สามารถจำแนกได้ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
จำนวน 7 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 6 โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 13 โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการกีฬา
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
จำนวน 20 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 55 โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 75 โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
จำนวน 2 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 21 โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 23 โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรน้ำ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
จำนวน 12 โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 12 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 105 โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 129 โครงการ
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
จำนวน 6 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 20 โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 26 โครงการ
๖. ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๖ การพั ฒ นาด้ านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
จำนวน 2 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 6 โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 8 โครงการ
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒ นาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒ นาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
จำนวน 8 โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 34 โครงการ
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน 42 โครงการ
สรุป รวมจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น
รวมจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้น

จำนวน 22 โครงการ
จำนวน 17 โครงการ
จำนวน 39 โครงการ
/รวมจำนวน.....

-4รวมจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งสิ้น จำนวน 313 โครงการ
* คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 22.68 %
ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านแล้ว ถ้า
คณะกรรมการฯ ท่านใดสงสัย หรือจะเพิ่มเติมแก้ไข ก็เชิญได้เลยนะคะ
นายสมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม
ประธานกรรมการ

- มีกรรมการฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติ
ที่ประชุมเลยนะครับ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบการจัดทำร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

นายสมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม
ประธานกรรมการ

- ครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้
ผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดการประชุม เวลา ๑6.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

อารยา ดวงแสนวอ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวอารยา ดวงแสนวอ)
ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

สมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม ผู้ตรวจ/ผู้รับรองบันทึกการประชุม
(นายสมพงษ์ ศรีทิพย์ป้อม)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

