
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม     

ท่ี  พิเศษ๑/๒๕๕๖     วันท่ี   ๒๙    พฤศจิกายน   ๒๕๕๖       

เร่ือง   ขอสงรายงานผลการติดตามและประเมินผลและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ    จํานวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ไดมีคําสั่งที่ ๗๓/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๕   มีนาคม  ๒๕๕๕  

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และรายงานผลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙  น้ัน 

 

  บัดน้ี คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามปละประเมินผลฯ  เสร็จสิ้นแลว  

จึงขอสงรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯพรอมขอเสนอแนะสงใหกับนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  

เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ลงช่ือ     

(นายสกล   คิมประเสริฐ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

   ทราบ        ทราบ  

 

 

      (นายธํารง   พงศจันทรเสถียร)     (นายเอนก  นอยพิทักษ)  

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม    นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 
 



 

 

 

 

บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๖ 

วันท่ี  ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 

เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๖ 

และกําหนดวิธีการแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป   ประจําป ๒๕๕๗ 

 

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

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ นายสกล  คิมประเสริฐ ประธานผูแทนสภาทองถ่ิน สกล  คิมประเสริฐ 

๒ นายผดุงศักด์ิ  เลี้ยงรักษา ผูแทนสภาทองถ่ิน ผดุงศักด์ิ  เลี้ยงรักษา 

๓ นายไพฑูรย  แสงพิทักษ ผูแทนสภาทองถ่ิน ไพฑูรย  แสงพิทักษ 

๔ นายปราชญ  พยุง ผูแทนประชาคม ปราชญ  พยุง 

๕ นายวันชัย  กิจเจริญ ผูแทนประชาคม วันชัย  กิจเจริญ 

๖ นางสาวณัฐพร  จีนประชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ณัฐพร  จีนประชา 

๗ นางนันทวัน   บุญรอด ผอ รพ.สต.คลองใหม นันทวัน   บุญรอด 

๘ พ.ต.อ.อดุลย  สมัครวงษ ผูทรงคุณวุฒ ิ พ.ต.อ.อดุลย  สมัครวงษ 

๙ นายธํารง  พงศจันทรเสถียร ปลัด อบต. คลองใหม ธํารง  พงศจันทรเสถียร 

๑๐ นางสาวธิรดารินทร  แกวเจริญ หัวหนาสํานักปลัด ธิรดารินทร  แกวเจริญ 

๑๑ นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ จนท. วิเคราะหนโยบายและแผน บุษกร  โรจนเลิศ 

 

ผูไมเขารวมประชุม      นายบุญทอง  เอี่ยมศริยารักษ   ผูทรงคุณวุฒ ิ

เริ่มประชุมเวลา       ๑๓.๔๐   น. 

 เมื่อที่ประชุมพรอม  นายสกล    คิมประเสริฐ เปนประธานในการประชุม  กลาวเปดประชุมในครั้งน้ี 

ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ  

จนท.วิเคราะหฯ  ตามคําสั่ง อบต. คลองใหม ที่ ๗๓/๒๕๕๕  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ลว. ๕  มีนาคม  ๒๕๕๕  โดยการแตงต้ัง



คณะกรรมการจํานวน  ๑๒  ราย  และคําสั่ง อบต. ที่  ๗๔/๒๕๕๕  เรื่อง  แตงต้ัง

ประธานฯ และเลขานุการการตดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ลว.  ๕  

มีนาคม  ๒๕๕๕  จํานวน  ๒  ราย  ซึ่งทานไดมาเขารวมประชุมในวันน้ี 

ประธาน และในวันน้ีจะช้ีแจง การติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 

๒๕๕๖ ขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

  - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  

ประธาน ขอเชิญทานปลัด ชีแจงแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. คลอง

ใหม ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๕   

ปลัด อบต. การติดตามและประเมินผลพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม ของป ๒๕๕๕  

เปนการติดตามผลการดําเนินของ อบต. คลองใหม วาไดดําเนินการที่กําหนดไว

หรือไม เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดต้ังไวมากนอย เพียงใดผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๖  ดังน้ี  

 จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาประจําป  ๒๕๕๖  จํานวน  ๑๒๒  โครงการ  

  ดําเนินการจริง         ๗๔      โครงการ  

 ยังไมไดดําเนินการ  ๔๘      โครงการ  

 จํานวนงบประมาณ   ๑๒๓,๙๓๑,๐๐๐    บาท  

 จํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจริง ๓๑,๕๙๒,๗๙๓.๙๖  บาท  

-  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ๖๔   ดําเนินการ  ๑๕  

- การพัฒนาดานเศรษฐกิจ      ๙   ดําเนินการ     ๑  

- การพัฒนาดานสังคม    ๒๕ ดําเนินการ    ๑๘  

- การพัฒนาดานการศึกษาฯ   ๑๑   ดําเนินการ    ๗  

- การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ๓  ดําเนินการ    ๓ 

- พัฒนาดานบริหารจัดการ   ๑๐   ดําเนินการ  ๓๐  

 และมีโครงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด     ๑๐๕,๐๐๐   บาท  

  เบี้ยยังชีพคนพิการ     ๗๕๒,๕๐๐   บาท  

 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุนโยบายเรงดวน    ๗,๒๕๓,๘๐๐  บาท  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 



ประธาน  ขอใหคณะกรรมการฯ  พิจารณาวาในปงบประมาณ  ๒๕๕ ๖  จะมีการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีแนวทางในการดําเนินการอยางไร เพื่อนํามาเปนขอ

เสนอแนะ 

 

หัวหนาสํานักปลัด ๑  เสนอเห็นควรแยกโครงการในแตละยุทธศาสตรใหชัดเจนโดยแยกเปนงาน

โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณาที่ชัดเจนและแยกงบประมาณไดละเอียด 

 ๒  ในการนําโครงการเขาแผนสามปขอใหนําโครงการที่จําเปนและสําคัญเขา

ดําเนินการกอนเพื่อใหแผนมีประสิทธิภาพและหลักเกณฑการพิจารณาที่เหมาะสม 

 ๓  ในการจัดทําแผนสามป  ขอใหประชาชนเขารวมจัดทําแผนเพื่อชุมชนที่เขมแข็ง

ของ อบต. คลองใหม 

 

ระเบียบวารระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ  

 - ไมมี – 

 

ประธาน สอบถามวามีเรื่องอื่นอีกหรือไม  ปรากฏวาไมมี  กลาวปดประชุม  

ปดประชุม ๑๔.๓๐  น.  

 

 

               บุษกร   โรจนเลิศ  

      (นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ)  

                เลขานุการคณะกรรมการฯ  
 

 

 

             สกล   คิมประเสริฐ 

                  (นายสกล  คิมประเสริฐ) 

      ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

เร่ือง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหมประจําป   

พ.ศ.๒๕๕๖ 

--------------------------------------  

 



  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ และขอ ๓๐  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกําหนด

แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รวมทั้งดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

พรอมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปน้ัน 

  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบฯ  องคการบริหารสวนตําบลคลองใหมจึงขอประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖   

  บัดน้ี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนคลองใหม ได

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ประจําปงบประมาณ  

๒๕๕๕  เปนที่เรียบรอยแลว 
   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน   

 

   ประกาศ  ณ  วันที่    ๓   เดือน ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 

 (นายเอนก   นอยพิทักษ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม     

ท่ี  พิเศษ๑/๒๕๕๖     วันท่ี   ๒    ธันวาคม   ๒๕๕๖    



เร่ือง   ขอสงรายงานผลการติดตามและประเมินผลและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     
 

เรียน   ประธานคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ    จํานวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  ไดมีคําสั่งที่ ๗๓/๒๕๕๕  ลงวันที่ ๕   มีนาคม  ๒๕๕๕  

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และรายงานผลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙  น้ัน 

 

  บัดน้ี คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามปละประเมินผลฯ  เสร็จสิ้นแลว  

จึงขอสงรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯพรอมขอเสนอแนะสงใหกับนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  

เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ลงช่ือ     

(นายเอนก    นอยพิทักษ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 


