
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบท่ี ๒  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑) 

…………….......................................………. 

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ และรายงาน
ผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (เดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑) เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม
เอกสารรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ายประกาศนี้ 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
   
        

         

                                               (นายเสวก  ภมร) 

  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม ่

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

เรื่อง  รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

…………….......................................………. 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้ด าเนินการ
ประชุมครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิจารณาผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แจ้งต่อสภาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ และคณะกรรมพัฒนาเทศบาล
ต าบลเหมืองใหม่ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

  เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
        

         

                                               (นายเสวก  ภมร) 

  นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม ่

 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ         เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ กองวิชาการและแผนงาน 
ที่  สส  ๕๒๔๐๑/-                               วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
        ประจ าปี ๒๕๖๑  รอบท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) และรายงานผลการบันทึกข้อมูล

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
 
เรียน   ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบท่ี ๒            จ านวน  ๑ ชุด 
๒. ส าเนาประกาศรายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ  
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑              จ านวน  ๑ ชุด 

 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้ด าเนินการ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ รอบที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึง 
กันยายน ๒๕๖๑) และรายงานการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จสิ้นแล้ว 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ รอบท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๑) และประกาศ
รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) แล้ว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทุกส่วนราชการ
ทราบ  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

 
(นายยุทธนา พันธุ์บ้านแหลม) 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

ที ่สส ๕๒๔๐๑/ว       ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
       ถนนครูเอ้ือ สุนทรสนาน สส ๗๕๑๑๐ 

          ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
        ประจ าปี ๒๕๖๑  รอบท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) และรายงานผลการบันทึกข้อมูล

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบท่ี ๒            จ านวน  ๑ ชุด 
๒. ส าเนาประกาศรายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ  
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑              จ านวน  ๑ ชุด 
 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้ด าเนินการ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ รอบที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึง 
กันยายน ๒๕๖๑) และรายงานการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น เสร็จสิ้นแล้ว 
  ในการนี้ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านปิดประกาศ ณ บอร์ด       
ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑  รอบที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) และ
รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

            (นายเสวก   ภมร) 

             นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม ่

กองวิชาการและแผนงาน 
โทร.๐-๓๔๗๖-๘๓๖๔  

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”  



- ส าเนา - 
ที ่สส ๕๒๔๐๑/ว       ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

       ถนนครูเอ้ือ สุนทรสนาน สส ๗๕๑๑๐ 

           ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
        ประจ าปี ๒๕๖๑  รอบท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) และรายงานผลการบันทึกข้อมูล

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบท่ี ๒            จ านวน  ๑ ชุด 
๒. ส าเนาประกาศรายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ  
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑              จ านวน  ๑ ชุด 
 

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้ด าเนินการ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ รอบที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึง 
กันยายน ๒๕๖๑) และรายงานการบันทึกข้อมูลในระบบ E-plan พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จสิ้นแล้ว 
  ในการนี้ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านปิดประกาศ ณ บอร์ด       
ประสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑  รอบที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑) และ
รายงานผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจ าปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

            (นายเสวก   ภมร) 

             นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม ่

กองวิชาการและแผนงาน 
โทร.๐-๓๔๗๖-๘๓๖๔  

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”  

 


