
 

 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

ที่ 308/25๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

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

 ตามที่ เทศบาลต าบลครบุรีใต้  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลครบุรีใต้   ตามค าสั่งที่  436/๒๕๖3  ลงวันที่  ๑1  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ  28  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น 

 เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ได้สิ้นสุดลงเมื่อ 31  

มกราคม 2564  ส่งผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลต าบลครบุรีใต้สิ้นสุดลง

ด้วย  เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลครบุรีใต้  

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลครบุรีใต้  จงึแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลครบุรีใต้  ตามรายชื่อดังตอ่ไปนี ้
   

 ๑.  นายชัน้  พันธุ์ส าโรง    ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล       กรรมการ 

 ๒.  นางสาวเกสร ไทยส าโรง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

๓.  นางโสภา จนีส าโรง        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 

๔.  นายเกรียงศักดิ์  หารค า ต าแหน่ง ผูแ้ทนประชาคม กรรมการ 

 ๕.  นายมณีรัตน ์ หยิมครบุรี  ต าแหน่ง ผูแ้ทนประชาคม กรรมการ 

 ๖.  นายเถลิงศักดิ์  พุฒินันทโรจน์ ต าแหน่ง ผูแ้ทนส่วนราชการ กรรมการ 

 ๗. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน ต าแหน่ง ผูแ้ทนส่วนราชการ กรรมการ 

 ๘.  นางมณ ี เพชรสีกอง ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 

 ๙.   นางละมุน ทันไธสง ต าแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 

 ๑๐. นายชู  คงรักษาเกียรติ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล กรรมการ 

 11. นายทศพล  ห่ามกระโทก ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 

  ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ดังกล่ำว     

มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังน้ี 

๑.  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังน้ี 

  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 



-๒- 

 

๒.  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓  ดังน้ี 

 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย

ภายในสิบหา้วันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

๓.  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังน้ี 

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรคณะท างาน

ช่วยปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบด้วย 

1) ผูอ้ านวยการกองชา่ง  หัวหนา้คณะท างาน 

2) ผูอ้ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 

3) ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม  คณะท างาน 

4) ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  คณะท างาน 

5) นักวิเคราะหน์โยบายและแผน        คณะท างาน/เลขานุการ 

   

โดยใหผู้ท้ี่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้ด าเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป       
 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๑7  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖4 

 

 

 

(นายสมชาติ  เดชดอน) 

นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

ที่ 30๙/25๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

เทศบำลต ำบลครบุรีใต้ 

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

 ตามที่เทศบาลต าบลครบุรีใต้ ได้แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลต าบลครบุรีใต้    ตามค าสั่งที่  43๗/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑1 

กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด 6 ข้อ  

28  โดยใหใ้ช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั้น 

 เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ได้สิ้นสุดลงเมื่อ 31  

มกราคม 2564  ส่งผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลต าบลครบุรีใต้สิ้นสุดลง

ด้วย เพื่อให้การแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลครบุรีใต้  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลต าบลครบุรีใต้  จึง

แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลครบุรีใต้ 

ตามรายชื่อดังตอ่ไปนี้ 
  

 

 ๑. นายช้ัน  พันธุ์ส าโรง   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 

๒. นายทศพล  หา่มกระโทก ต าแหน่ง        หัวหนา้ส านักปลัด     เลขานุการ 

     

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ๑๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖4 

 

 

 

(นายสมชาติ  เดชดอน) 

นายกเทศมนตรีต าบลครบุรีใต้ 

 

 


