
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ - 
ที่ นม.๙๐๓๐๑/                                        วันที่    24  ตุลาคม  ๒๕60 

เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน   
  พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว   

   

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕59 (ฉบับที่ 2) ข้อ 13 (3) นั้น 
 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตาม
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

               (นายสุทัศน์  สมานพงษ์) 
                                                             ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
    

                            -ทราบ- 
 
 
 
    (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติหน้าที่ 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ - 
ที่ นม.๓๐๙๐๑/                                                วันที่   24  ตุลาคม  ๒๕60 

เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน   
  พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 
เรียน   ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
    

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕59 (ฉบับที่ 2) ข้อ 13 (3) นั้น 
 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตาม
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
                          (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติหน้าที่ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
    

                              -ทราบ- 
 
 
 
    (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
  
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ –  
ที่ นม.๓๐๙๐๑/                                           วันที่   24  ตุลาคม  ๒๕60 

เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน   
  พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 
เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
    

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕59 (ฉบับที่ 2) ข้อ 13 (3) นั้น 
 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตาม
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
        (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติหน้าที่ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
    

                              -ทราบ- 
 
 
 
                         ( นายเช้า ทิพย์ผักแว่น) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 
 
 
 
 
 



ที่ นม ๙๐๓๐๑/738                                  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
                ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย 
                          จังหวัดนครราชสีมา   ๓๐๑๙๐ 
 

    30 ตุลาคม   ๒๕60 
 

เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือน 2 (ระหว่างเดือน
 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 

เรียน  นายอ าเภอโชคชัย 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย    1. เอกสารประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาประจ าปี ๒๕60 
         จ านวน    ๑    ฉบับ 
  2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕60  
         จ านวน     ๑    ชุด 
  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕59 (ฉบับที่ 2) ข้อ 13 (3) นั้น 

   บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลท่าลาดขาว ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน  
พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  จึงขอส่งประกาศการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี ๒๕60 ครั้งที่ 2  รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ 
 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 (นางสุนันทา  อยู่วิวฒัน์) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติหน้าที่ 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด  อบต.ท่าลาดขาว 
โทร.๐๔๔ – ๗๕๖๔๖๘ 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน” 
 



 
 
 
 


