
            บันทึกขอความ 
สวนราชการ    งานวิเคราะหนโยบายและแผน   กองวิชาการและแผนงาน 

ท่ี     รบ  ๕๓๐๐๖ /                                           วันที่     ๒๖   กุมภาพันธ   ๒๕๕๕   

เร่ือง    เชิญประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ 

เรียน    ปลัดเทศบาลตําบลกระจับ 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและ

เสนอความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร

ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  นั้น   

 เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย                     

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น  จึงไดประสานประธานคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ  กําหนดการประชุมพิจารณารายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕  พรอมพิจารณาวางแนวทางในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖  ในวันพุธท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ชั้น ๓  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และเห็นควรมีหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ พรอมแจงหัวหนา

สวนราชการเขารวมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกลาว เพื่อตอบขอซักถาม กรณีคณะกรรมการฯ 

มีขอสงสัย 

( นางสาวอารียา  พิทักษภากร )                     

หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 

   

 

       -เพ่ือโปรดพิจารณา     ทราบ     เห็นชอบ    อนุมติั 

(๑)..............……………………………………………… 

      (ลงช่ือ)..................................................หน.หนวยงาน 

(๒)............……………………………………................ 

     (ลงช่ือ)..............................................รองปลัดเทศบาล 

(๓).................................................................................... 

      

                              

        

                             -ความเห็น 

       ทราบ        เห็นชอบ       อนุมัติ 

(๔)........…………………………………………………. 

       (ลงช่ือ)................................................นายกเทศมนตร ี

                  / /  



 

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                        สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 

                         ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                       กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจบั  

เรียน  (คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล)   

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.ระเบียบวาระการประชุม                        จํานวน      ๑     

ฉบับ    

  ๒.สรปุรายงานการประชุมฯ                  จํานวน      ๑     ชุด 

  ๓.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕  จํานวน     ๑     เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอ

สภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่ว

กันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  น้ัน 

  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย                            

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน   จึงขอเชิญทานในฐานะคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ   เขารวมประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕ พรอมพิจารณาวางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.

๒๕๕๖  ในวันพุธท่ี  ๖  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา   ๑๐.๐๐ น. ณ  อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล

กระจับ  ช้ัน ๓ อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

      ขอแสดงความนับถือ 

                     (นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย) 

                                                           นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

..................................................พิมพ 

..................................................ตรวจ 

....................................หน.หนวยงาน 

.......................................ปลัดเทศบาล 

..................../...................../............... 

 



โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ , ๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖ 

วันพุธที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖    เวลา  ๑๐.๐๐   น. 

ณ  หองประชุมช้ัน  ๓  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

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

ระเบียบวาระที่  ๑    เร่ือง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล คร้ังท่ี  ๑ / ๒๕๕๕ วันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ือง  พิจารณารายงานติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 

                                    ตําบลกระจับ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ือง  พิจารณาวางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

        เทศบาลตําบลกระจับ ประจาํป พ.ศ.๒๕๕๖ 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ือง  อื่นๆ  (ถามี) 

   ................................................................................................................. 

   ................................................................................................................. 

 

 

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

 

“วิสัยทัศนจังหวัดราชบุรี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                         สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                            กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจบั  

เรียน  นายอําเภอบานโปง   

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.ระเบียบวาระการประชุม                        จํานวน      ๑     

ฉบับ    

  ๒.สรปุรายงานการประชุมฯ                  จํานวน      ๑     ชุด 

  ๓.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕  จํานวน     ๑     เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอ

สภาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่ว

กันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  น้ัน 

  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เปนไปดวยความเรียบรอย                          

มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน   จึงขอเชิญนางรัญชิดา  เมธาบวรนันท ปลัดอําเภอบาน

โปง ในฐานะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ  เขารวมประชุมติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕ พรอมพิจารณาวางแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖  ในวันพุธท่ี  ๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา   ๑๐.๐๐ น.             

ณ  อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  ช้ัน ๓ อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขารวมประชุมตามวันเวลาดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

      ขอแสดงความนับถือ 

                     (นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย) 

                                                           นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

กองวิชาการและแผนงาน 

..................................................พิมพ 

..................................................ตรวจ 

....................................หน.หนวยงาน 

.......................................ปลัดเทศบาล 

..................../...................../............... 

 



งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔ , ๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ  

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖ 

วันพุธที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖    เวลา  ๑๐.๐๐   น. 

ณ  หองประชุมช้ัน  ๓  สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ  อ.บานโปง  จ.ราชบุรี 

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

ผูมาประชมุ 

  ๑.นายสมพงษ  พึ่งฮั่ว   ผูแทนประชาคม  ประธานกรรมการ 

  ๒.นางอังคณา  ฤทัยคงถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  ๓.นางรญัชิดา  เมธาบวรนันท  ปลัดอําเภอบานโปง  กรรมการ 

  ๔.นายสงัด  ผองดี   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดจันทาราม กรรมการ 

  ๕.นายไพฑูรย  ธรรมนิตย   ผูจัดการวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะ กรรมการ 

       ดอนบอสโก 

  ๖.นายธนกร  ขุนทองแกว   ปลัดเทศบาล   กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 

  ๑.นายบุญหลง  สนลอย   สมาชิกสภาเทศบาล  ติดภารกิจ 

  ๒.นางสาวณัฐกานต  ดานกิตติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ติดภารกิจ 

  ๓.นายสุขี  วิเชียรทอง   ทองถ่ินอําเภอบานโปง  ติดราชการ 

  ๔.นางสาวศรรวีร  จิตคํา   รองปลัดเทศบาล   ลาปวย 

  ๕.นายภวัต  สุเสงี่ยม   ผูแทนประชาคม   ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 

๑.นางสาวสมใจ  ศรีเอี่ยม    ผูอํานวยการกองการศึกษา 

๒.นางธัญภัส  กําเนิดแจง    ผูอํานวยการกองคลงั 

๓.นายอนิรุทธ์ิ  โพธ์ิสุวรรณ   ผูอํานวยการกองชาง 

๔.นายนิกร  ศรีพุทธโธ    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

๕.นางระเบียบ  วราสินธุ    หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๖.นางอวยพร  สาดะระ    จพง.พัสดุ (กองการประปา) 

๗.นางสาวอารียา  พิทักษภากร   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  

      รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 

“วิสัยทัศนจังหวัดราชบุรี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ิมประชมุ เวลา  ๑๐.๓๐  น.   

    ที่ประชุมพรอม คณะกรรมการมาครบองคประชุม นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว 

ประธานกรรมการ  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

-๒- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ือง  ท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  กอนอื่นผมตองขอขอบคุณกรรมการทุกทาน ที่เขารวมประชุมในการ

ติดตาม 

ประธานกรรมการฯ การทํางานของเทศบาล ที่ไดวางไว ผมไดอานดูดานตางๆ แลว มีบางสวนที่

ดําเนินการแลว 

   และมีบางสวนที่ยังดําเนินการไมเรียบรอย วันน้ีในนามของคณะกรรมการจะไดมา

ดําเนิน 

   การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลประจําป พ.ศ.๒๕๕๕  

ระเบียบวาระท่ี  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผน 

           พัฒนาเทศบาล ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ  ที่ผานมา เมื่อ

วันที่  

ประธานกรรมการฯ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งทางฝายเลขาฯ ไดสรุปรายงานประชุมรายละเอียด

ปรากฏตามที่ไดแจกใหกรรมการทุกทานทราบแลว ขอใหทุกทานพิจารณาทีละหนา 

หากกรรมการทานใด จะแกไข  เพิ่มเติมขอเชิญ หากไมมีทานใดขอแกไข เพิ่มเติม 

ขอมิติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๕  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕  ครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานประชุมฯ  จํานวน  ๖  เสียง 

    ไมรับรองรายงานประชุมฯ  จํานวน   -   เสียง 

    งดออกเสียง   จํานวน   -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ือง พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับประจําป พ.ศ.

๒๕๕๕ 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครอง 

ประธานกรรมการฯ สวนทอง ถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และเสนอความ



คิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อให

ผูบริหารทองถ่ิน นําเสนอตอสภาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง    

ดังน้ัน  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตนในวันน้ีจึง

เรียนเชิญคณะกรรมการทุกทาน  เขารวมประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลกระจับ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕  เพื่อนําผลที่ไดใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาของเทศบาลใหเกิดความคุมคา มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได

อยางแทจริง 

  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.

๒๕๕๕  ที่ไดแจกใหคณะกรรมการทุกทานแลว ประกอบดวย 

บทท่ี ๑   บทนํา  หนาที่  ๑  ถึงหนาที่  ๓   กลาวถึงความสําคัญของการ

ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา  

บทท่ี ๒  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  หนาที่  ๔  ถึงหนาที่  ๒๖   กลาวถึงระบบติดตามและประเมินผลเริ่มจาก

การไดรับทรัพยากรไปดําเนินการ  โดยเทียบกับเวลา และติดตามความกาวหนาของ

ผลการ 

 

-๓- 

 

ดําเนินงาน  เทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว  และผลที่เกิดข้ึนทั้งในสวนของผลผลิต 

และผลลัพธ  เปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม   

และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล

กระจับ พ.ศ.๒๕๕๕   สรุปได  ดังน้ี     

แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ของเทศบาลตําบล

กระจับไดวางแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตรการบริหารงาน ๕ ยุทธศาสตรการ

บริหารงาน  ไดแก  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสั งคมและคุณภาพชีวิต   

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร  จํานวน ๔๐๔  โครงการ  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๓๓,๓๐๐  บาท   โดยแยกเปนในป พ.ศ.๒๕๕๕ 



จํานวน ๑๕๙  โครงการ งบประมาณ ๓๑,๓๙๓,๑๐๐  บาท  ป พ.ศ.๒๕๕๖  

จํานวน ๑๒๘ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๕๗๖,๖๐๐  บาท  ป พ.ศ.๒๕๕๗  จํานวน  

๑๑๗  โครงการ งบประมาณ ๔๔,๐๖๓,๖๐๐ บาท 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ๒๕๕๕  สรุปได  ดังนี ้

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  โครงการที่ระบุใน

แผนพัฒนา จํานวน ๒๖ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๘  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๖๙.๒๓  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๑๗ โครงการ คิดเปนรอยละ 

๖๕.๓๘ ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑  โครงการ คิดเปนรอยละ ๓.๘๔ 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา 

จํานวน ๓ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๒  โครงการ คิดเปนรอยละ 

๖๖.๖๖  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓  ยกเลิก

โครงการ จํานวน ๑  โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  โครงการที่ระบุใน

แผนพฒันา จํานวน ๕๔ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๓๙  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๒  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๓๓  โครงการ คิดเปนรอยละ 

๖๑.๑๑  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑ 

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๑๓ โครงการ ต้ังงบประมาณ

ดําเนินการ จํานวน  ๑๐  โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๒  โครงการที่แลวเสร็จ 

จํานวน ๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๙.๒๓  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๗.๖๙ 

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร  โครงการที่ระบุใน

แผนพฒันา จํานวน ๕๙ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๒๘  โครงการ 

คิดเปนรอยละ ๔๗.๔๕  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๒๐ โครงการ  คิดเปนรอยละ 

๓๓.๘๙  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๘  โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๓.๕๕ 

รวมผลการดําเนินงานในประจําป  พ.ศ.๒๕๕๕  โครงการที่ระบุใน

แผนพัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ดาน  จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๕  โครงการ ต้ัง

งบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๙๗  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๖๒.๕๘  โครงการที่

แลวเสร็จ จํานวน ๘๐  

-๔- 

 



โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๕๑.๖๑  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑๗  โครงการ คิดเปน

รอยละ ๑๐.๙๖ 

   การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕    

   งบประมาณรายจายต้ังไว    รวมท้ังสิ้น   จํานวน   ๑๖,๖๗๑,๙๒๐  บาท  

    เบิกจาย จํานวน ๑๔,๗๐๐,๗๓๙.๔๘ บาท  คิดเปนรอยละ ๘๘.๑๗ 

รายละเอียดดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ต้ังไว  จํานวน ๙,๙๐๙,๐๐๐  

บาท  เบิกจาย  จํานวน  ๙,๕๒๒,๐๐๐  บาท  คิดเปนรอยละ  ๙๖.๐๙  

   ๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ   ต้ังไว  จํานวน  ๑๓,๐๐๐  บาท   

   เบิกจาย  จํานวน   ๑๒,๙๗๕  บาท  คิดเปนรอยละ ๙๙.๘๐ 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  ต้ังไว  จํานวน  ๔,๕๔๕,๔๒๐ 

บาท  เบิกจาย  จํานวน  ๓,๔๘๙,๕๓๗.๔๘ บาท  คิดเปนรอยละ ๗๖.๗๗ 

   ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

   ต้ังไว  จํานวน ๔๖๒,๐๐๐  บาท เบิกจาย  จํานวน ๓๙๗,๒๐๐ บาท  คิดเปน 

   รอยละ ๘๕.๙๗ 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร ต้ังไว  จํานวน  ๑,๗๔๒,๕๐๐ 

บาท  เบิกจาย จํานวน  ๑,๒๙๗,๐๒๗ บาท คิดเปนรอยละ  ๘๘.๑๗ 

การความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เทศบาลตําบลกระจบั ไดดําเนินการแจกแบบสํารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในยุทธศาสตร ๕ ดาน  

โดยการสุมกลุมตัวอยาง  จํานวน  ๓๘๐  ตัวอยาง   

   ผลการสํารวจสรุปผลได  ดังนี ้

 -ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลใน

ภาพรวม  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานอยูในระดับ พอใจ

ปานกลาง  คิดเปนรอยละ  ๕๕.๙๔ ไมพอใจ คิดเปน  รอยละ ๒๔.๗๔  พอใจมาก 

คิดเปนรอยละ  ๑๙.๓๓ 

-ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลใน

แตละยุทธศาสตร สรุปผลไดดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานและการผังเมือง   

คะแนนเฉลี่ย ๕.๖๑ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ การพฒันาดานเศรษฐกิจ   



คะแนนเฉลี่ย ๕.๕๑  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  

คะแนนเฉลี่ย  ๖.๐๕ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

-๕- 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔ ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

คะแนนเฉลี่ย  ๕.๗๕  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

   ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร   

คะแนนเฉลี่ย  ๕.๖๑ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองใน

บางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ ประจําป  

ประธานกรรมการฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลตําบลกระจับ ทีผ่มไดแจงใหกรรมทุกทานทราบ ไมทราบวา

มีกรรมการทานใดมีขอสงสัย หรอืขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม   

นายสงัด  ผองดี  ขอใหปลัดเทศบาลอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของสาเหตุการยกเลิกกจิกรรม/

โครงการ 

ผอ.โรงเรียนวัดจันทาราม ดําเนินการของเทศบาล 

นายธนกร  ขุนทองแกว  ขอใหเจาหนาที่อธิบายเพิ่มเติม 

ปลัดเทศบาล 

นางสาวอารียา  พิทักษภากร ขอช้ีแจงเพิ่มเติมปญหาอุปสรรคในการยกเลิกการดําเนินการกิจกรรม/

โครงการ  

รก.ผอ.กองวิชาการฯ ยุทธศาสตรที่  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการผังเมือง 

   กองชาง 

๑.โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะบรเิวณสามแยกกระจับ  ยกเลิกเน่ืองจาก การ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอบานโปงไมอนุญาตใหเทศบาลดําเนินการติดต้ัง 

   ยุทธศาสตรที่ ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

   สํานักปลัดเทศบาล 

๑.โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชน ยกเลิกเน่ืองจากระยะเวลาในการจัดฝกอบรมมี

นอย 



   ยุทธศาสตรที่ ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑.โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพนัธอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ยกเลิก เน่ืองจาก 

โอนงบประมาณรวมกบัสํานักปลัดเทศบาล จัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อบรูณาการรวมกันขององคกรชุมชนเทศบาลตําบลกระจบั 

๒.โครงการอบรมศึกษาดูงานของอาสาสมัครสําธารณสุข (อสม.) ยกเลกิ เน่ืองจาก  

โอนงบประมาณรวมกบัสํานักปลัดเทศบาล จัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อบรูณาการรวมกันขององคกรชุมชนเทศบาลตําบลกระจบั 

๓. อุดหนุนโครงการพฒันาสาธารณสุขมลูฐาน ยกเลิก  เน่ืองจาก  เงินอุดหนุนทั่วไป

เขาปลายปงบประมาณไมสามารถดําเนินการไดทัน 

กองการศึกษา 

๑.จัดซื้อโตะอาหารสําหรบัเด็กเล็ก ยกเลิก เน่ืองจากไมสามารถจัดหาผูรบัจางจัดทํา

ครุภัณฑตรงตามราคาและวัตถุประสงคที่ต้ังไวได 

๒.โครงการพฒันาสื่อการเรียนการสอน ยกเลิก เน่ืองจาก จดัทําและเบิกจายจาก

งบประมาณ ประเภทคาวัสดุการศึกษาเด็กนักเรียนศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

-๖- 

 

๓.โครงการกอสรางศาลาอานหนังสือชุมชน  ยกเลกิ เน่ืองจากพื้นที่กอสรางไม

เพียงพอตอการกอสราง 

ยุทธศาสตรที่ ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑. โครงการคลองสวยนํ้าใส  ยกเลิก  เน่ืองจาก โอนงบประมาณรวมกับ                              

สํานักปลัดเทศบาล จัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่บูรณาการรวมกันของ

องคกรชุมชนเทศบาลตําบลกระจบั 

   ยุทธศาสตรที่ ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร 

   สํานักปลัดเทศบาล 

๑.โครงการจัดทําทบทวนแผนชุมชน ยกเลิก เน่ืองจากชุมชนไมมีความพรอม 

๒.อุดหนุนตามโครงการประสานการแกไขปญหายาเสพติด ยกเลกิ เน่ืองจากจังหวัด

ไมแจงหนังสอืขอรบัเงิน 

๓.โครงการวันเทศบาล ยกเลิก เน่ืองจาก จัดทําโดยไมใชงบประมาณ 



๔.ปรบัปรุงซอมแซมหองนํ้าในอาคารสํานักงานเทศบาล ยกเลิก เน่ืองจาก ไมมผีูรบั

จางในการดําเนินการปรบัปรุงฯ 

๕.จัดซื้อล็อคเกอรสําหรบัเกบ็เสื้อ รองเทา งานปองกันฯ ยกเลิก เน่ืองจาก สถานที่

ไมเอื้ออํานวยตอการจัดเก็บ 

๖.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ยกเลกิ เน่ืองจากเครื่องปรบัอากาศเกายังสามารถใชงาน

ไดและเปนการประหยัดงบประมาณ 

กองชาง 

๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ยกเลิก  เน่ืองจาก  ยังไมไดขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรจงัหวัด และคุณสมบัติและ

ราคาไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร ยกเลกิ  เน่ืองจาก  ยังไมไดขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรจงัหวัด และคุณสมบัติและ

ราคาไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายธนกร  ขุนทองแกว  ๑.โดยสรุปขอใหเขาใจตรงกันในเรื่องของการอุดหนุนเงินใหหนวยงานอื่น

ของปลัดเทศบาล  เทศบาลจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอํานาจระดับจงัหวัด

กอน 

และการจัดซือ้ครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอร จะตองเปนไปตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดกอน สวน

เรื่องการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เดิมเทศบาลสามารถทําเองได หรือ อุดหนุนให

ไฟฟาดําเนินการก็ได แตในปดังกลาว เราต้ังงบประมาณสําหรบัดําเนินการเอง 

ปรากฏไฟฟาไมอนุญาตใหดําเนินการ ตองอุดหนุนเงินใหไฟฟาดําเนินการ ถา

เทศบาลจะกลบัมาโอนงบประมาณอดุหนุนใหไฟฟา 

-๗- 

 

ก็ตองนําเสนอคณะกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดใหความเห็นชอบอกี ซึ่ง

ระยะเวลาที่เหลือไมเพียงพอตอการดําเนินการภายในปงบประมาณ 

 ๒.ในสวนของสวนราชการ สํานักปลัดเทศบาล ที่ใหเหตุผลการยกเลิก

โครงการวาประชาชนไมพรอม ตองดูใหดี สวนโครงการที่ต้ังไว หากจะใชงบปกติไม

ตองต้ังเปนโครงการ ขอใหสวนราชการกลับไปทบทวนดู  และผมอยากใหเพิม่เติม



เอกสารการโอนงบประมาณของการศึกษาดูงานของ อสม.และ ชุมชน เพื่อ

ประกอบการติดตามประเมินผลฯ และบางโครงการที่ยังไมพรอมดําเนินการก็ไมตอง

ต้ังโครงการ ในป  พ.ศ.๒๕๕๖ ผมคิดวาคงไมมเีหตุการณเชนน้ีอีก ขอฝากหัวหนา

สวนราชการตรวจสอบกจิกรรม/โครงการที่จะเบกิจายวาผิดระเบียบบางหรือไม 

เน่ืองจากขณะน้ี สตง. มกีารตรวจสอบทีเ่ขมขนข้ึน  

 ๓.ผลการประเมินความพงึพอใจในการดําเนินงาน ในมุมมองของปลัด ยังไม

ดีเทาที่ควร ในฐานะของกรรมการ ไมทราบวาชาวบานมีความเขาใจหรือไม วา

โครงการถาไมลงที่บานตนเองก็ไมพอใจ หรือ พอใจปานกลาง ตอไปเราอาจมกีาร

ประชาสมัพันธทั้งระบบเอกสารและประชาสมัพันธทางเสียง สวนผลการประเมิน

ความพึงพอใจในดานสังคม พอใจมากกวาดานอื่น อาจเปนในเรื่องของการแจกเบี้ย

ยังชีพ  ผมมองวาเทศบาลมผีลการทํางานมากกวารอยละ ๘๐ แตหลังจากทําเสร็จ

แลว ผลการประเมินบอกวา ไมพอใจ เปนเรือ่งที่แปลก ตองกลับมาทบทวนอาจขาด

การประชาสมัพันธโครงการอยางตอเน่ือง หากไมดีข้ึนตองทบทวนปรบัปรุงหลาย

อยาง 

นายสงัด  ผองดี   ผมมีขอสงสัยวาโครงการต้ังไวในป ๒๕๕๕  เทศบาลทําไดถึงรอยละ ๘๐ ซึ่ง

อยูในผอ.โรงเรียนวัดจันทาราม เกณฑดี แตทําไมผลสําเรจ็ตามแผนจึงคิดเปนรอยละ ๖๒.๕๘ 

นางสาวอารียา  พิทักษภากร การติดตามและประเมินผลดังกลาว เปนการติดตามตามผลการดําเนินงาน 

รก.ผอ.กองวิชาการฯ แผนพัฒนาเทศบาลสามปที่ไดวางไว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งใน

แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ของเทศบาลตําบลกระจับ ในป 

พ.ศ.๒๕๕๕ วางไว จํานวน ๑๕๕ โครงการ แตนํามาต้ังงบประมาณดําเนินการได

เพียง ๙๗  โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๒.๕๘  

นายธนกร  ขุนทองแกว  ในปตอไปขอใหสรปุรายละเอียดเพิม่เติม เชน ป ๒๕๕๕  ต้ังโครงการไว

เทาไร ทําปลัดเทศบาล  ไดเทาไรดวย เพื่อใหมีความชัดเจนเพิ่มมากข้ึน 

นายไพฑูรย  ธรรมนิตย  ขอใหตรวจสอบตัวเลขการประเมินความพึงพอใจ ขอมูลทั่วไป เพศ อายุ  

ผจก.วิทยาลัยเทคโนโลยี การศึกษา ของผูตอบแบบสอบถาม เมือ่สรุปรวมแลวไมครบ ๓๘๐ คน ขอใหช้ีแจง

ดวย 

อาชีวะดอนบอสโก  

นางสาวอารียา พิทกัษภากร การสรุปแบบประเมินจะนําขอมลูมาบรรยาย ๓ ระดับ คือ มากที่สุด และ 

รก.ผอ.กองวิชาการฯ รองลงมา ๒ อันดับ เทาน้ัน  

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  มีกรรมการทานใดมีขอสงสัย หรอืขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม  หากไมมีขอ

ความประธานกรรมการ เห็นชอบคณะกรรมการฯ ผานรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลฯ  



   ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ ของเทศบาลตําบลกระจับครบั 

มติท่ีประชุม   ผานรายงานการติดตามฯ  จํานวน  ๖  เสียง 

    ไมผานรายงานการติดตามฯ จํานวน   -   เสียง 

    งดออกเสียง   จํานวน   -   เสียง 

-๘- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เร่ือง  พิจารณาวางแนวทางในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

   เทศบาลตําบลกระจับ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  เรื่องตอไปขอใหกรรมการปรึกษาหารือรวมกันวางแนวทางในการติดตาม

และ 

ประธานกรรมการ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖  

นายธนกร  ขุนทองแกว  เทศบาลไดประชุมการจัดทําแผนการดําเนินงานเรียบรอยแลว ในการ

ติดตาม 

ปลัดเทศบาล ขอเสนอใหเอาผลการทํางานเปนที่ต้ัง โดยมีการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา และควร

มีการติดตามบอยๆ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง ครั้งละประมาณ ๖ เดือน หรือ ๘ เดือน 

เมื่อมผีลการประเมินออกมาแลวดี หรือ ไมดี จะไดแกไข การติดตามนาจะมีการสุม

โครงการเจาะลงลกึวาประชาชนพงึพอใจหรอืไม อาจมกีารออกไปดูพื้นทีจ่รงิ โดยมี

การมอบแบงคณะกรรมการออกไปดูดานตางๆ จะเกิดผลดีตอการพฒันาพื้นที่ตอไป 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  ขอบคุณที่ปลัดไดนําเสนอ จะพยายามดําเนินการติดตามใหไดปละ ๒ ครั้ง 

ประธานกรรมการ 

นายสงัด  ผองดี  ขอเปนไตรมาศที่ ๓  เน่ืองจากชวงน้ีงบประมาณเพิ่งเขา กรรมการจะคอย

ติดตาม 

ผอ.โรงเรียนวัดจันทาราม อยูหางๆ หากมีการประชุมปละ ๒ ครั้ง คงดีกวาเดิม 

นายธนกร  ขุนทองแกว  ขออนุญาตเพิม่เติม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งนายกฯ 

แตงต้ัง ปลัดเทศบาล  เปนเครื่องมือของผูบริหารจะไดปรบัปรุงการทํางาน ในการติดตามบาง

ประเด็นตองพูดใน 

   เชิงบริหารก็จะเปนประโยชนตอเทศบาล 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  สรปุคณะกรรมการจะมีการประชุมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖  จะได

นัด 

ประธานกรรมการ ประชุมกันอีกครัง้ 

นายไพฑูรย  ธรรมนิตย  ขอสังเกตบางกิจกรรมไมใชงบประมาณ การข้ึนคาแรง ข้ันตํ่า ๓๐๐  บาท 

ผจก.วิทยาลัยเทคโนโลยี มีผลตอการจัดงบประมาณของเทศบาลหรือไม 



อาชีวะดอนบอสโก  

นายธนกร  ขุนทองแกว  บางกจิกรรมใชงบปกติ ไมไดจัดทําเปนโครงการจึงไมแสดงการเบกิจาย

ปลัดเทศบาล  งบประมาณ สวนการข้ึนคาแรง ๓๐๐ บาท ไมไดรบัผลกระทบ เน่ืองจาก

งบประมาณ 

   เทศบาลอนุมัติประกาศใชชา จึงไมมีปญหา 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เร่ือง  อ่ืนๆ  (ถาม)ี 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  ผมขอสอบถามเทศบาล ทราบมาวาจะมีการขยายสะพานหลังโรงเรียนวัด

คริสต 

ประธานกรรมการ ซึ่งทราบวามีการอนุมัติเรื่องเรียบรอยแลว แตทําไมเงียบไป ขอใหเทศบาลติดตาม

ความคืบหนาใหดวยเน่ืองจากชาวบานสอบถามมามาก 

นายธนกร  ขุนทองแกว  โครงการขยายสะพานดังกลาว เปนงบของ อบจ.ราชบุรี โดย อบจ.ราชบุรี

เปนปลัดเทศบาล  ผูดําเนินการ ไมทราบเปนความบกพรองของใคร ขณะน้ีติดอยูที่ชลประทานใหแกไข

แบบ  

 ซึ่งเทศบาลเปนเพียงหนวยประสานใหแก อบจ.ราชบุร ี

นายไพฑูรย  ธรรมนิตย  การสรางถนนในชุมชนขณะน้ี ฝาทอหลายแหงไดแตกชํารุด โดยเฉพาะซอย

โรง 

ผจก.วิทยาลัยเทคโนโลยี ชอนขอใหเทศบาลชวยตรวจสอบและซอมแซมดวย 

อาชีวะดอนบอสโก  

 

-๙- 

 

นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว  ผมทราบสาเหตุของการแตกราวของฝาทอระบายนํ้าซอยโรงชอน เกิดจาก 

ประธานกรรมการ รถบรรทุกดิน ออย ขาวเปลือก สับปะรด ใชเปนเสนทางขนสงเปนประจํา ฝาก

เทศบาล 

ชวยดูแลดวย  ไมทราบมกีรรมการทานใด มีเรื่องอื่นเพิม่เติมหรือไม หากไมมเีรื่องอื่น

ใด ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่ไดเสียสละเวลาเขารวมการประชุมในครัง้น้ี 

ทําใหการประชุมสําเรจ็ลลุวงตามวัตถุประสงคที่วางไว ขอปดประชุม 

ปดประชมุ    เวลา  ๑๒.๒๐  น. 

 

 

           (ลงช่ือ)                                     ผูบันทึกรายงานการ

ประชุม 



           (นางสาวอารียา  พิทักษภากร) 

   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน 

                ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 

 

        (ลงช่ือ)                                    ผูตรวจรายงานการ

ประชุม 

                 ( นายธนกร  ขุนทองแกว ) 

                 ปลัดเทศบาลตําบลกระจบั 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลกระจับ 

เรื่อง  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕ 

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

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ  ๒๙ (๓)  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและ

เสนอความเหน็ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยใหปดประกาศ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน    

                  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน จึงขอประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕  ใหทราบโดยทั่วกันดังน้ี 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕    

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕  จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๕  โครงการ                      

ต้ังงบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๙๗  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๖๒.๕๘  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๘๐ 

โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๕๑.๖๑  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑๗  โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๐.๙๖  แยกเปน 

 



๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๒๖ 

โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๘  โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๙.๒๓  โครงการที่แลวเสร็จ 

จํานวน ๑๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๕.๓๘ ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑  โครงการ คิดเปนรอยละ ๓.๘๔ 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๓ โครงการ                 

ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๒  โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๖  โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๑ 

โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑  โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๕๔ 

โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๓๙  โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๒.๒๒  โครงการที่แลวเสร็จ 

จํานวน ๓๓  โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๑.๑๑  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑ 

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  โครงการที่ระบใุน

แผนพฒันา จํานวน ๑๓ โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๐  โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๖.๙๒  

โครงการที่แลวเสร็จ จํานวน ๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๙.๒๓  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๑  โครงการ คิด

เปนรอยละ ๗.๖๙ 

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร  โครงการที่ระบุในแผนพัฒนา จํานวน ๕๙ 

โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๒๘  โครงการ คิดเปนรอยละ ๔๗.๔๕  โครงการที่แลวเสร็จ 

จํานวน ๒๐ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๓๓.๘๙  ยกเลิกโครงการ จํานวน ๘  โครงการ คิดเปนรอยละ ๑๓.๕๕ 

-๒- 

 

 

 การเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕    

 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๕   ต้ังไวสําหรับดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนา                 

รวมทั้งสิ้น  จํานวน   ๑๖,๖๗๑,๙๒๐  บาท เบิกจาย จํานวน ๑๔,๗๐๐,๗๓๙.๔๘ บาท  คิดเปนรอยละ 

๘๘.๑๗  รายละเอียดดังน้ี 

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ต้ังไว  จํานวน ๙,๙๐๙,๐๐๐  บาท  เบิกจาย  

จํานวน  ๙,๕๒๒,๐๐๐  บาท  คิดเปนรอยละ  ๙๖.๐๙  

 ๒) ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ   ต้ังไว  จํานวน  ๑๓,๐๐๐  บาท  เบิกจาย  จํานวน   

๑๒,๙๗๕  บาท  คิดเปนรอยละ ๙๙.๘๐ 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  ต้ังไว  จํานวน  ๔,๕๔๕,๔๒๐ บาท  เบิกจาย  

จํานวน  ๓,๔๘๙,๕๓๗.๔๘ บาท  คิดเปนรอยละ ๗๖.๗๗ 

 ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ต้ังไว  จํานวน 

๔๖๒,๐๐๐  บาท เบิกจาย  จํานวน ๓๙๗,๒๐๐ บาท  คิดเปน  รอยละ ๘๕.๙๗ 



๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร ต้ังไว  จํานวน  ๑,๗๔๒,๕๐๐ บาท  เบิกจาย 

จํานวน  ๑,๒๙๗,๐๒๗ บาท คิดเปนรอยละ  ๘๘.๑๗ 

 ปญหาอุปสรรคการดําเนินโครงการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการผังเมือง 

๑.โครงการติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะบรเิวณสามแยกกระจับ  ยกเลิกเน่ืองจาก การไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอบานโปงไมอนุญาตใหเทศบาลดําเนินการติดต้ัง 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

๑.โครงการอบรมอาชีพใหแกประชาชน ยกเลิกเน่ืองจาก งบประมาณเขาปลายป ระยะเวลาในการจัด

ฝกอบรมมีนอย 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคณุภาพชีวิต 

๑.โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพนัธอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ยกเลิก เน่ืองจาก โอนงบประมาณ

รวมกับสํานักปลัดเทศบาล จัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการรวมกันขององคกรชุมชน

เทศบาลตําบลกระจบั 

๒.โครงการอบรมศึกษาดูงานของอาสาสมัครสําธารณสุข (อสม.) ยกเลกิ เน่ืองจาก  โอนงบประมาณ

รวมกับสํานักปลัดเทศบาล จัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบูรณาการรวมกันขององคกรชุมชน

เทศบาลตําบลกระจบั 

๓.อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ยกเลิก  เน่ืองจาก  เงินอุดหนุนทั่วไปเขาปลายป

งบประมาณไมสามารถดําเนินการไดทัน 

๔.จัดซื้อโตะอาหารสําหรบัเด็กเล็ก ยกเลิก เน่ืองจากไมสามารถจัดหาผูรบัจางจัดทําครุภัณฑตรงตาม

ราคาและวัตถุประสงคที่ต้ังไวได 

๕.โครงการพฒันาสื่อการเรียนการสอน ยกเลิก เน่ืองจาก จดัทําและเบิกจายจากงบประมาณ ประเภท

คาวัสดุการศึกษาเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๖.โครงการกอสรางศาลาอานหนังสือชุมชน  ยกเลกิ เน่ืองจากพื้นที่กอสรางไมเพียงพอตอการกอสราง 

 

-๓- 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑. โครงการคลองสวยนํ้าใส  ยกเลิก  เน่ืองจาก โอนงบประมาณรวมกับ สํานักปลัดเทศบาล จัดทํา

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อบรูณาการรวมกันขององคกรชุมชนเทศบาลตําบลกระจบั 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร 

๑.โครงการจัดทําทบทวนแผนชุมชน ยกเลิก เน่ืองจากชุมชนไมมีความพรอม 



๒.อุดหนุนตามโครงการประสานการแกไขปญหายาเสพติด ยกเลกิ เน่ืองจากจังหวัดไมแจงหนังสือ

ขอรับเงิน 

๓.โครงการวันเทศบาล ยกเลิก เน่ืองจาก จัดทําโดยไมใชงบประมาณ 

๔.ปรบัปรุงซอมแซมหองนํ้าในอาคารสํานักงานเทศบาล ยกเลิก เน่ืองจาก ไมมผีูรบัจางในการ

ดําเนินการปรบัปรุงฯ 

๕.จัดซื้อล็อคเกอรสําหรบัเกบ็เสื้อ รองเทา งานปองกันฯ ยกเลิก เน่ืองจาก สถานที่ไมเอื้ออํานวยตอ

การจัดเก็บ 

๖.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ยกเลกิ เน่ืองจากเครื่องปรบัอากาศเกายังสามารถใชงานไดและเปนการ

ประหยัดงบประมาณ 

๗.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ยกเลิก  เน่ืองจาก  ยังไมไดขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

บรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรจงัหวัด และคุณสมบัติและราคาไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

๘.จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร ยกเลกิ  เน่ืองจาก  ยังไมไดขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

บรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรจงัหวัด และคุณสมบัติและราคาไมเปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลกระจับในภาพรวม ดังนี้ 

พอใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๕๕.๙๔  ไมพอใจคิดเปนรอยละ  ๒๔.๗๔  และพอใจมาก                      

คิดเปนรอยละ ๑๙.๓๓   

ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลกระจับในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานและการผังเมือง  คะแนนเฉลี่ย ๕.๖๑ ประชาชนมี

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  มีขอบกพรองในบางเรื่องซึ่งตองปรบัปรุงใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ การพฒันาดานเศรษฐกิจ  คะแนนเฉลี่ย ๕.๕๑ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ 

ปานกลาง มีขอบกพรองในบางเรือ่งซึง่ตองปรบัปรุงใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  คะแนนเฉลี่ย  ๖.๐๕  

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองในบางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔ ยุทธศาสตรการพฒันาดานการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คะแนน

เฉลี่ย  ๕.๗๕  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีขอบกพรองในบางเรื่องซึง่ตองปรบัปรุงใหดีข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง – การบริหาร  คะแนนเฉลี่ย  ๕.๖๑ ประชาชน

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  มีขอบกพรองในบางเรื่องซึ่งตองปรับปรงุใหดีข้ึน 

 



 

-๔- 

 

 

 ทั้งน้ี  หากทานใดมมีีขอสงสัย หรือมีความประสงคเสนอความคิดเหน็ หรือขอเสนอแนะเพิม่เติมในการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ สามารถติดตอ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที ่                 

สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๑    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

                     (นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย) 

                                                           นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................พิมพ/ตรวจ 

......................................หน.หนวยงาน 

.................................รองปลัดเทศบาล 

.......................................ปลัดเทศบาล 

..................../...................../............... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            บันทึกขอความ 
สวนราชการ    งานวิเคราะหนโยบายและแผน   กองวิชาการและแผนงาน 

ท่ี     รบ  ๕๓๐๐๖ /                                                               วันที่  ๑๒   มีนาคม   ๒๕๕๖   

เรื่อง    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจบั พ.ศ.๒๕๕๕ 

เรียน   หัวหนากองวิชาการและแผนงาน 

  ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ ไดจัดสงรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕  ใหเทศบาล เพื่อใชเปนแนวทางใน

การปรับปรุง แกไข แผนพัฒนาใหนําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่วางไว รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ 

  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินนํารายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  จึงเห็นควรนํารายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕  เสนอนายกเทศมนตรี เพื่อนําเสนอสภาเทศบาล 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล         สวนราชการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งประกาศใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่ว

กัน 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนําเสนอนายกเทศมนตรีลงนามในประกาศ

และหนังสือที่แนบเสนอมาพรอมน้ี 



(นางสาวอารียา  พิทักษภากร) 

หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 

 

   

 

 

 

 

                                                        

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                                             สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                        มีนาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕                  

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

สิ่งทีส่งมาดวย   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕      จํานวน   ๑     เลม 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  น้ัน 

  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน  จึงขอสงรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๕  เพื่อดําเนินการตามระเบียบตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

       -เพ่ือโปรดพิจารณา      เห็นชอบ     ลงนาม 

(๑)..............……………………………………………… 

      (ลงช่ือ)..................................................หน.หนวยงาน 

(๒)............……………………………………................ 

     (ลงช่ือ)..............................................รองปลัดเทศบาล 

(๓).................................................................................... 

      

                              

        

                             -ความเห็น 

             เห็นชอบ         ลงนาม 

(๔)........…………………………………………………. 

       (ลงช่ือ)................................................นายกเทศมนตร ี

                  / /  



               ( นายสมพงษ  พึ่งฮั้ว ) 

                                             ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

                                                                เทศบาลตําบลกระจบั 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔,๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

 

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                         สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                        มีนาคม    ๒๕๕๖ 

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕                   

เรียน ( คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน , ประธานชุมชนทุกชุมชน , ผูมสีวนเกี่ยวของ ) 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.ประกาศฯ                            จํานวน      ๑     ชุด 

  ๒.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕   จํานวน     ๑    เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ (๓) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  น้ัน 

   ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ (๓)   จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕  เพื่อใหทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

พรอมน้ี  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 

“วิสัยทัศนจงัหวัดราชบรุี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................พิมพ ์

..................................................ตรวจ 

....................................หน.หน่วยงาน 

.......................................ปลดัเทศบาล 

..................../...................../............... 

 



 

                    ( นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย ) 

                                                           นายกเทศมนตรตํีาบลกระจบั 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔,๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

 

 

ที่  รบ  ๕๓๐๐๖ /                         สํานักงานเทศบาลตําบลกระจบั 

                          ถนนเพชรเกษม  รบ  ๗๐๑๑๐ 

                       มีนาคม     ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕             

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจับ 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑.สําเนาประกาศฯ              จํานวน      ๑๗      ชุด 

๒.รายงานการติดตามและประเมินผลฯ            จํานวน      ๑๗     เลม 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ (๓) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความ

คิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบรหิารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอ

สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหประชาชน

ในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  น้ัน 

  เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบดังกลาวขางตน   ผูบรหิารทองถ่ินจงึขอเสนอญัตติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย

พรอมน้ี            

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณานําเสนอสภาเทศบาลทราบตอไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

.........................................พิมพ/์ตรวจ 

....................................หน.หน่วยงาน 

................................รองปลดัเทศบาล 

.......................................ปลดัเทศบาล 

..................../...................../............... 

“วิสัยทัศนจงัหวัดราชบรุี : ผูนําเกษตรปลอดภัย  มุงใหเปนเมืองนาอยู และใชทุนทางปญญาสรางรายได” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     ( นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย ) 

                      นายกเทศมนตรีตําบลกระจบั 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

โทร./โทรสาร ๐-๓๒๒๙-๙๓๖๔,๐-๓๒๓๖-๘๒๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจบั 

          -นายกเทศมนตรี ไดเสนอรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล

ตําบลกระจับ พ.ศ.๒๕๕๕  

เพื่อแจงสภาฯ ทราบ 

          -เห็นควรนําเขาบรรจุในวาระการ 

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒   

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

( นางสาวอารียา  พิทักษภากร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระจับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ใหนําเขาบรรจุในวาระการประชุม  

สภาเทศบาลฯ   สมัยสามญั  สมัยที่ ๒   

ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

( นายมนัส  ใจเจน) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจบั 

 

 

 

.........................................พิมพ/์ตรวจ 

....................................หน.หน่วยงาน 

................................รองปลดัเทศบาล 

.......................................ปลดัเทศบาล 

..................../...................../............... 
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