
 

 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 
เรื่อง   รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒  รอบเดือนตลุาคม 

     …………………………..………………… 

อาศัยอ านาจตาม  ขอ้  ๓๐ (๕)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบับท่ี ๓)   

พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให ้ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน  พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบใน

ท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและตอ้งปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี   
บดัน้ี  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดเ้สนอผลการติดตามและประเมินผลรายงานผลการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒         

รอบเดือนตุลาคม   ต่อสภาทอ้งถ่ินแลว้  ในคราวประชุมสภา  สมยัสามญั  สมยัท่ี ๔/๒๕๖๑  เมื่อวนัท่ี  ๒๒  

ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่งจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒  รอบเดือน

ตุลาคม  ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั  รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี  และสามารถ

สืบคน้ขอ้มลูไดจ้ากเว็บไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  www.huathung.go.th 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

                                    (ลงช่ือ) 

                                           

 

          (นายไพโรจน์      ภูศรี) 

            นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

 

 

http://www.huathung.go.th/


 

 
ท่ี ขก  ๘๙๗๐๑/ว ๑๓๑๙                                              ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๖๑  หมูท่ี่  ๔  ต าบลหวัทุ่ง   อ าเภอพล     

จงัหวดัขอนแก่น  ๔๐๑๒๐ 

๒๙          ตุลาคม  ๒๕๖๑  
 

เร่ือง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒  รอบเดือนตุลาคม 

เรียน   ก านันต าบลหวัทุ่ง / ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู ่

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ    จ านวน      ๑  ชุด 
            ๒. ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   จ านวน      ๑  ฉบบั 

 

อาศัยอ านาจตาม  ขอ้  ๓๐ (๕)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบับท่ี ๓)   

พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให ้ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน   พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบ

ในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและตอ้งปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  น้ัน 
 

  บัดน้ี  ผู้บริหารท้องถ่ินได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี     

(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งท่ี   ๒  รอบเดือนตุลาคม  ต่อสภาทอ้งถ่ิน

แลว้   ในในคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑          

จึงขอความอนุเคราะหจ์ากท่านประชาสมัพนัธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหวัทุ่งและประกาศใหป้ระชาชนไดร้บัทราบโดยทัว่กนั  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา

พรอ้มน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

ขอแสดงความนับถือ 

                           

(นายไพโรจน์   ภูศรี) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 



 
 
ท่ี ขก  ๘๙๗๐๑/ว ๑๓๑๘                                               ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 

๑๖๑  หมูท่ี่  ๔  ต าบลหวัทุ่ง   อ าเภอพล     

จงัหวดัขอนแก่น  ๔๐๑๒๐ 

  ๒๙   ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒  รอบเดือนตุลาคม    

เรียน   คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ    จ านวน      ๑  ชุด 
            ๒. ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   จ านวน      ๑  ฉบบั 

 

อาศัยอ านาจตาม  ขอ้  ๓๐ (๕)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบับท่ี ๓)   

พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให ้ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการ

พัฒนาทอ้งถ่ิน   พรอ้มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ี

เปิดเผยภายในสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีผู้บริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและตอ้งปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี น้ัน 
 

  บัดน้ี  ผู้บริหารท้องถ่ินได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี     

(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งท่ี   ๒  รอบเดือนตุลาคม  ต่อสภาทอ้งถ่ิน

แลว้   ในในคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑        

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวั

ทุ่ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ใหท่้านไดร้บัทราบ  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพรอ้มน้ี 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

    ขอแสดงความนับถือ 

                           

(นายไพโรจน์   ภูศรี) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 


