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ทศบาลต าบลปรุใหญ 
อ าภอมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 



 

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ   งานผนละงบประมาณ   ส านักงานทศบาลต าบลวัดลิงขบ 

ที่   ลข  ๕๓๑๐๑ /                                               วนัที ่              มษายน  ๎๑๒์ 

เร่ือง   การติดตามละประมินผลผนพัฒนารอบระยะวลาครึไงปรก 

 

รียน  หัวหนຌาส านักปลัด/ปลัดทศบาล/นายกทศมนตรีต าบลวัดลิงขบ 

ํ. รืไองดิม  

  ตามทีไทศบาลต าบลวัดลิงขบเดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๎ พืไอ฿ชຌ
ป็นนวทาง฿นการพัฒนา฿นป ๎๑๒์ ฿นวันทีไ  ๏์ มิถุนายน ๎๑๑๕ นัๅน 

๎. ขຌอทใจจริง 
  กระทรวงมหาเทยเดຌก าหนดนวทาง฿นการติดตามละประมินผลผนพัฒนาเวຌ ดยมี
จตนารมย์ทีไจะ฿หຌคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนา  ด านินการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาปละ ๎ ครัๅงคือ ครัๅงทีไ ํ ป็นการติดตามละประมินผลครงการทีไเดຌด านินการ฿นดือนตุลาคม 
ถึง ดือนมีนาคม  ลຌวรายงานผล฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน น าสนอตอสภาทຌองถิไน 
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ลຌวประกาศ฿หຌประกาศ฿หຌประชาชนทราบภาย฿นดือนมษายน  ครัๅงทีไ  ๎ ป็น
การติดตามละประมินผลครงการทีไเดຌด านินการ฿นดือนมษายน ถึง ดือนกันยายจน  ลຌวรายงานผล฿หຌ
ผูຌบริหารทຌองถิไน พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไน น าสนอตอสภาทຌองถิไน คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ลຌวประกาศ
฿หຌประกาศ฿หຌประชาชนทราบภาย฿นดือนตุลาคม ดยมีขัๅนตอนกระบวนการตามอกสารนบ ํ 

 

๏. ระบียบ/ขຌอกฎหมาย 

  ํ ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พ.ศ. ๎๑๐๔ ิกຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๑๕ี  ขຌอ ๎๕  ิ๏) รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจาก
การติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน  ละ
คณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿น
ทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผย ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาวละตຌองปຂด
ประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวาสามสิบวัน ดยอยางนຌอยปละสองครัๅง ภาย฿นดือนมษายนละภาย฿น
ดือนตุลาคมของทุกป 

  ๎ ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดทาผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พ.ศ. ๎๑๐๔ ิกຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๑๕ี  ขຌอขຌอ ๏์ิ๑) ผูຌบริหารทຌองถิไนสนอผลการติดตาม
ละประมินผลตอสภาทຌองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไนพรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผย ภาย฿นสิบหຌาวันนับตวันรายงานผลละ
สนอความหในดังกลาว ละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวาสามสิบวัน ดยอยางนຌอยปละสอง
ครัๅง ภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป 

 



๏ หนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์.๎ /ว์๒์์์ ลงวันทีไ ๎๕ มกราคม 
๎๑๑๕  รืไอง  นวทางละหลักกณฑ์การจัดท าละประสานผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ขຌอ ๑.๏ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿ดด านินการซึไงป็นการฝ่าฝืนเมปฏิบัติตามระบียบละหนังสือ
สัไงการของกระทรวงมหาดเทยกีไยวกับการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน ฿หຌผูຌวาราชการจังหวัดละนายอ าภอ฿น
ฐานะผูຌก ากับดูลองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตามกฎหมาย พิจารณาด านินการกผูຌทีไกีไยวขຌองตามสมควรก
กรณ ี

๐  หนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์.๏ /ว๑๓๕๓  ลงวันทีไ ํ์ ตุลาคม 
๎๑๑๕ รืไอง ซักซຌอมนวทางการจัดท าละประสานผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป ิ พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๐ ี ของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๕ ขຌอ ๑.๏ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿ดด านินการซึไงป็นการฝ่าฝืนเม
ปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสัไงการของกระทรวงมหาดเทยกีไยวกับการจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน ฿หຌผูຌวา
ราชการจังหวัดละนายอ าภอ฿นฐานะผูຌก ากับดูลองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตามกฎหมาย พิจารณา
ด านินการกผูຌทีไกีไยวขຌองตามสมควรกกรณี 

 

 ๐.ขຌอพิจารณา 

จึงรียนมาพืไอ 

 ํ ปรดทราบ 

 ๎ ส านาจຌง฿หຌทุกหนวยทีไกีไยวขຌองทราบละพิจารณาด านินการตามระบียบฯ ภาย฿น
วันทีไ ๏์ มษายน นีๅ 

 

  

            ินายxxxxx   xxxxxxxxxxxี 
นักวิคราะห์นยบายละผนช านาญการ 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

อกสารนบ ํ 

กระบวนการขั้นตอนการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 

ล าดับ กิจกรรม 
หนวยด านินการ 
 

ํ -ก าหนดกรอบ นวทาง฿นการติดตามละประมินผล 

 

คณะกรรมการติดตามฯ 

 

๎ 
-ด านินการติดตามละประมินผล 

-สนอผลการติดตาม 
คณะกรรมการติดตามฯ 

๏ -สนอรายงานฯ ฿หຌสภาทราบ 

 

ผูຌบริหารทຌองถิไน 

 

๐ -บรรจุ฿นวาระการประชุมสมัยสามัญ/ปຂดประชุมสมัยวิสามัญ 

 

ประธานสภาทຌองถิไน 

 

๑ ถลง/ชีๅจง฿หຌสภาทຌองถิไน 

 

ผูຌบริหารทຌองถิไน 

 

๒ สอบถาม ตัๅงขຌอซักถาม อภิปราย  ตัๅงขຌอสังกตละขຌอสนอนะ 

 

สภาทຌองถิไน 

 

๓ สงผลการตัๅงขຌอซักถาม  การอภิปรายละขຌอสนอนะ฿หຌผูຌบริหาร 

 

ประธานสภาทຌองถิไน 

 

๔ น าสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน ผูຌบริหารทຌองถิไน 

๕ ประกาศ฿หຌประชาชนทราบ/ จຌงหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
 

ผูຌบริหารทຌองถิไน 

 

 

อຌางอิง  
ํ ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 

๎๑๐๔ กຌเขพิไมติมฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๑๕ ชຌอ ํ์ ขຌอ ๎๕ ละขຌอ ๏์ 

๎ หนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์.๎ /ว์๒์์์ ลงวันทีไ ๎๕ มกราคม ๎๑๑๕ 

๏ หนังสือกระทรวงมหาดเทย ดวนทีไสุด ทีไ มท ์๔ํ์.๏ /ว๑๓๕๓  ลงวันทีไ ํ์ ตุลาคม ๎๑๑๕ 

 

 

 



 

 

 

ทีไ  ............................/      ส านักงานทศบาลต าบลวัดลิงขบ 

                                   ถนนสุขาภิบาลซอย ํ ต าบลวัดลิงขบ 

            อ าภอมือง  จังหวัดxxxxx  xxxx๕์ 

           มษายน ๎๑๒์ 

รืไอง   รายผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา 

รียน   ประธานสภาทศบาลต าบลวัดลิงขบ 

สิไงทีไสงมาดຌวย  ส านารายงานผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา จ านวน ํ ลม 

  ดຌวยคณะกรรมการติดตามละประมินผลผนพัฒนาทศบาลต าบลวัดลิงขบ เดຌรายงานผล
กาตรติดตามละประมินผลผนพัฒนา เตรมาศทีไ ํ ละ เตรมาศทีไ ๎  พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนน าสนอตอ
สภาทศบาลต าบลวัดลิงขบละคณะกรรมการพัฒนาทศบาลต าบลวัดลิงขบ ภาย฿นดือนมษายน พืไอ฿หຌ
สมาชิกสภาทศบาลเดຌสอบถาม ซักถาม อภิปรายละตัๅงขຌอสังกตละขຌอสนอนะ ตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๔ ิกຌเขพิไมติม
ถึงฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๑๕ี  ขຌอ ๎๕  ิ๏) รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน 

พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผย ภาย฿น
สิบหຌาวันนับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาวละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวา
สามสิบวัน ดยอยางนຌอยปละสองครัๅง ภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป 

ดังนัๅนพืไอ฿หຌนายกทศมนตรีต าบลวัดลิงขบ เดຌสนอรายงานผลการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาตอสภา ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดเวຌตามระบียบ  จึงรียนมาพืไอปรดพิจารณาด านินการ฿น
สวนทีไกีไยวขຌองตอเป 

            ขอสดงความนับถือ 

       

    ิxxxxxxxx   xxxxxxxxxxี 
 นายกทศมนตรีต าบลวัดลิงขบ 

 

 

 

 

 

งานผนละงบประมาณ 

ทร.               ทรสาร   
 



ทีไ  ............................/      ส านักงานสภาทศบาลต าบลวัดลิงขบ 

                                   ถนนสุขาภิบาลซอย ํ ต าบลวัดลิงขบ 

            อ าภอมือง  จังหวัดxxxxx  xxxx๕์ 

           มษายน ๎๑๒์ 

รืไอง   ขอปຂดประชุมสภาทศบาลต าบลวังเผ สมัยวิสามัญ สมัยทีไ ํ ประจ าป ๎๑๒์ 

รียน   นายอ าภอมืองxxx 

อຌางถึง   ํ  พระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. ๎๐๕๒ กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ ํ๏ี พ.ศ. ๎๑๑๎     
๎ ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยขຌอบังคับการประชุมสภาทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๓ กຌเขพิไมติมถึง   

              ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๐  
 ๏ ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 

๎๑๐๔ ิกຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๑๕ 

สิไงทีไสงมาดຌวย  หนังสือทศบาลต าบลวัดลิงขบ ทีไ       ลงวนัทีไ   มษายน  ๎๑๒์ รืไอง รายผลการติดตาม 

                   ละประมินผลผนพัฒนา 

  ดຌวยนายกทศมนตรีต าบลวัดลิงขบ เดຌยืไนหนังสือขอสนอรายงานติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาทศบาลต าบลวัดลิงขบ เตรมาศทีไ ํ ละ เตรมาศทีไ ๎  พืไอน าสนอตอสภาทศบาลต าบลวัดลิง
ขบละ฿หຌเดຌสอบถาม ซักถาม อภิปรายละตัๅงขຌอสังกตละขຌอสนอนะ ตามระบียบกระทรวงมหาดเทยวา
ดຌวยการจัดท าผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๔ ิกຌเขพิไมติมถึงฉบับทีไ ๎ พ.ศ. 
๎๑๑๕ี  ขຌอ ๎๕  ิ๏) รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละประมินผลผนพัฒนาตอ
ผูຌบริหารทຌองถิไนพืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน ละคณะกรรมการพัฒนาทຌองถิไน พรຌอมทัๅง
ประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผย ภาย฿นสิบหຌาวัน
นับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาวละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวาสามสิบวัน  

ดยอยางนຌอยปละสองครัๅง ภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป 

ดังนัๅนพืไอ฿หຌนายกทศมนตรีต าบลวัดลิงขบ เดຌสนอรายงานผลการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนาตอสภา ภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดเวຌตามระบียบ หในควรอนุญาต฿หຌปຂดประชุมสภาทศบาล
ต าบลวังเผ สมัยวิสามัญ สมัยทีไ ํ ประจ าป ๎๑๒์ ภาย฿นวันทีไ ๏์ มษายน ๎๑๒์   ดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. ๎๐๕๒ กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ ํ๏ี พ.ศ. ๎๑๑๎ ขຌอ ๎๒ นอกจากสมัย
ประชุมสามัญลຌว มืไอหในวาป็นการจ าป็นพืไอประยชน์หงทศบาล ประธานสภาทศบาลกใดี หรือ
นายกทศมนตรีกใดี หรือสมาชิกสภาทศบาลมีจ านวนเมตไ ากวากึไงหนึไงของจ านวนสมาชิกทีไอยู฿นต าหนงกใดี 
อาจท าค ารຌองยืไนตอผูຌวาราชการจังหวัดรียกประชุมวิสามัญเดຌ  ละระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวย
ขຌอบังคับการประชุมสภาทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๓ กຌเขพิไมติมถึง ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๐  ขຌอ ๏๒ิ๎ี กรณี
ทศบาลนอกจากสมัยประชุมสามัญลຌว มืไอหในวาป็นการจ าป็นพืไอประยชน์หงทศบาล ประธานสภา
ทศบาลกใดี หรือนายกทศมนตรีกใดี หรือสมาชิกสภาทศบาลมีจ านวนเมตไ ากวากึไงหนึไงของจ านวนสมาชิกทีไ
อยู฿นต าหนงกใดี อาจท าค ารຌองยืไนตอผูຌวาราชการจังหวัดขอ฿หຌปຂดประชุมวิสามัญ มืไอผูຌวาราชการจังหวัด 

 

 



-๎- 

พิจารณาลຌวหในสมควรกใ฿หຌรียกประชุมวิสามัญเดຌ สมัยประชุมวิสามัญ฿หຌมีก าหนดเมกินสิบหนຌาวัน ตถຌา
จะขยายวลาออกเปอีกจะตຌองเดຌรับอนุญาตจากผูຌวาราชการจังหวัด 

  จึงรียนมาพืไอปรดพิจารณา 

            ขอสดงความนับถือ 

       

    ิxxxxxxxx   xxxxxxxxxxี 
 ประธานสภาต าบลวัดลิงขบ 

 

 

 

 

 

งานกิจการสภา 

ทร.               ทรสาร   
 

 

 

 

 


