
 

  ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 

    …………………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔9 (ฉบับที่ 2) หมวด 6 ข้อ 29 (3)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม จึงขอประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพันสาม ให้ทราบโดยทั่วกัน                            

   ประกาศ  ณ  วันที่  19   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
                                                                                 
 
                                                                          
                 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    …………………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔9 (ฉบับที่ 2) หมวด 6 ข้อ 29 (3)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม จึงขอประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพันสาม ให้ทราบโดยทั่วกัน                            

   ประกาศ  ณ  วันที่   6   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
                                                                          
                 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม    

ที่   พบ ๗๓๘๐๑/๒๕60                  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม     
มีมติที่ประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2560 ไตรมาสที่ 1 แล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพั นสาม                    
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2560 ไตร
มาสที่ 1   ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพัน
สามต่อไป  

ระเบียบกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

 
                    
 
                 (นายบุญรวม   บัวหลวง) 
                               สมาชิกสภา อบต.นาพันสาม 
                                                                         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม    

ที่   พบ ๗๓๘๐๑/๒๕60                  วันที่   23   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม     
มีมติที่ประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2560 ไตรมาสที่ 1 แล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2560 ไตรมาสที่ 1  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นาพันสามต่อไป  

ระเบียบกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

 
                        (นางจีรวรรณ   อินทรดิษฐ์)  
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
            (นางชมภูนุช  มะลิลา)                             (นางสาวบญุส่ง    คล้ าพงษ์)                                             
           หวัหน้าส านักงานปลัด               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
           (นายวรวสิูตร  ฉิมพาลี)                                               (นายประสิทธิ์  รวมสนิ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 



                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม    

ที่   พบ ๗๓๘๐๑/๒๕60                  วันที่     21    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
เรียน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม     
มีมติที่ประชุมในวันที่ 20 มีนาคม  2560  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2560 ไตรมาสที่ 1  แล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2560  ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

ระเบียบกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    

 
                        (นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์)  
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
            (นางชมภูนุช  มะลิลา)                             (นางสาวบญุส่ง    คล้ าพงษ์)                                             
           หวัหน้าส านักงานปลัด               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
           (นายวรวสิูตร  ฉิมพาลี)                                               (นายประสิทธิ์  รวมสนิ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 



 
 
 
 
 
ที่ พบ  78301/                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
                                                                                    อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

                    28    มีนาคม ๒๕60 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 

เรียน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น /ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกาศหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1         
จ านวน  1  ฉบับ 

  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามได้พิจารณาผลการประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1  แล้วนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               
และประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                   (นายประสิทธิ์  รวมสิน) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดอบต. 
โทร. ๐-๓259-8177 
โทรสาร. ๐-๓259-8212   
 
 
 



 
 

 

  ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    …………………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔9 (ฉบับที่ 2) หมวด 6 ข้อ 29 (3)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่ อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม จึงขอประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพันสาม ให้ทราบโดยทั่วกัน                            

   ประกาศ  ณ  วันที่   6   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
                                                                          
                 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม    

ที่   พบ ๗๓๘๐๑/๒๕60                  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม     
มีมติที่ประชุมในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2559 แล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม                    
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2559               
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามต่อไป  

ระเบียบกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

 
                    
 
                 (นายบุญรวม   บัวหลวง) 
                               สมาชิกสภา อบต.นาพันสาม 
                                                                         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม    

ที่   พบ ๗๓๘๐๑/๒๕60                  วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม     
มีมตทิี่ประชุมในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2559 แล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม                    
จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2559               
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม เพ่ือน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามต่อไป  

ระเบียบกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

 
                    
 
                 (นายบุญรวม   บัวหลวง) 
                               สมาชิกสภา อบต.นาพันสาม 
                                                                         ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม    

ที่   พบ ๗๓๘๐๑/๒๕60                  วันที่   25   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม     
มีมติที่ประชุมในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2559 แล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2559  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม
ต่อไป  

ระเบียบกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
    

 
                        (นางจีรวรรณ   อินทรดิษฐ์)  
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
            (นางชมภูนุช  มะลิลา)                             (นางสาวบญุส่ง    คล้ าพงษ์)                                             
           หวัหน้าส านักงานปลัด               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
           (นายวรวสิูตร  ฉิมพาลี)                                               (นายประสิทธิ์  รวมสนิ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 



                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม    

ที่   พบ ๗๓๘๐๑/๒๕60                  วันที่     25    ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
เรียน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  เรื่องเดิม 
  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม     
มีมติที่ประชุมในวันที่ 24 ตุลาคม  2559  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2559 แล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ประจ าปี 2559  ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

ระเบียบกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3)  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    

 
                        (นางจีรวรรณ  อินทรดิษฐ์)  
                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
            (นางชมภูนุช  มะลิลา)                             (นางสาวบญุส่ง    คล้ าพงษ์)                                             
           หวัหน้าส านักงานปลัด               รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
           (นายวรวสิูตร  ฉิมพาลี)                                               (นายประสิทธิ์  รวมสนิ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 



 
 
 
 
 
ที่ พบ  78301/                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
                                                                                    อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

                    25      ตลุาคม  ๒๕๕9 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เรียน   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น /ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกาศหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจ าปีงบประมาณ 2559         จ านวน  1  ฉบับ 

  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสามได้พิจารณาผลการประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               
และประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                   (นายประสิทธิ์  รวมสิน) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดอบต. 
โทร. ๐-๓259-8177 
โทรสาร. ๐-๓259-8212   
 
 

   “ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล   บริการเพือ่ประชาชน” 
 



 
 

 

  ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

    …………………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 6 ข้อ 29 (3)  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม จึงขอประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาพันสาม ให้ทราบโดยทั่วกัน                            

   ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
 
 
                                                                          
                 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 

    …………………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔9 หมวด 6 ข้อ 29 (3) (ฉบับที่ 2) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม จึงขอประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพันสาม ให้ทราบโดยทั่วกัน                            

   ประกาศ  ณ  วันที่ 19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 
 
                                                                          
                 (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
   เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1) 

    …………………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔9 หมวด 6 ข้อ 29 (3) (ฉบับที่ 2) ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม จึงขอประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาพันสาม ให้ทราบโดยทั่วกัน                            

   ประกาศ  ณ  วันที่ 29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
              
                                                               (นายประสิทธิ์   รวมสิน) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 


