คําสั่งเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ที่ 117 / ๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
**********************
อนุ สนธิคํา สั่งเทศบาลตํ าบลเมื องแกลง ที่ 377/2559 ลงวั นที่ 11 ตุ ล าคม 2559 เรื่ อง
แต# ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง เนื่ อ งจาก นางสาวภิ ร มย, โล# ง จิ ต ร ตํ า แหน# ง
รองนายกเทศมนตรี กรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ได1ลาออกจากตําแหน#งรองนายกเทศมนตรี ตั้งแต#
วันที่ 14 กุมภาพันธ, 2560 และนายกเทศมนตรีได1อนุมัติ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเมืองแกลงที่ 30/2560
ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง อนุญาตให1ลาออกจากรองนายกเทศมนตรี และแต#งตั้งนางสาวอิสรีย, ปานงาม
เป8น รองนายกเทศมนตรี ตามคํ าสั่งเทศบาลตํ าบลเมื องแกลงที่ 77/2560 ลงวั นที่ 16 กุมภาพันธ, 2560
เรื่ อง แต# งตั้ งรองนายกเทศมนตรี และที่ ป รึ กษานายกเทศมนตรี ประกอบกั บได1 รั บโอนนางดวงใจ ทดแทน
มาดํารงตําแหน#ง ผู1อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ตามคําสั่งที่ 400/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล นั้น
เพื่ อ ให1 ก ารดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการฯ เป8 น ไปด1 ว ยความถู ก ต1 อ งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว# า ด1 ว ยการจั ด ทํ า แผนขององค, ก รปกครองส# ว นท1 อ งถิ่ น พ.ศ.2548 รวม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต#งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดังต#อไปนี้
๑. นายสันติชัย
ตังสวานิช
นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. นายจรูญโรจน,
มัญชุนาการ รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
๓. นางสาวอิสรีย,
ปานงาม
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
๔. นายศุภกร
แสงพงษ,พิทยา สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
5. นายสุรสีห,
ขัณฑวีระมงคล สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6. นายจตุรงค,
วงศ,โภคิน
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
7. นายกรทัศน,
คุณาวุฒิ
ผู1ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายธงชัย
หวังลัดดา
ผู1ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายสุทัศน,
กรรมารวานิช ผู1ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10.นายณัฐยศ
สุรกานต,กุล
ผู1แทนรัฐวิสาหกิจ/
กรรมการ
การไฟฟOาส#วนภูมิภาค
๑1.นายธีระวัธน,
สิงหบุตร
ผู1แทนภาคราชการ/
กรรมการ
ผู1อํานวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
๑2.นางสมพร
ตันเงิน
ผู1แทนภาคราชการ/
กรรมการ
ผู1อํานวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
๑3.นายอํานวย
เสนาะ
ผู1แทนประชาคมเมือง กรรมการ
๑4.นายบุญรอด
ปองความดี
ผู1แทนประชาคมเมือง กรรมการ
/ 15. นายอุระพงศ,…

๑5.นายอุระพงศ,
๑6.นายสราวุธ
17.นางเอ็นดู
18.นางแฉล1ม
๑9.นางกานดา
20.นางดวงใจ

-2–
พูลสวัสดิ์พงศ, ผู1แทนประชาคมเมือง
เลิศประกิจศิลปV ผู1แทนประชาคมเมือง
เพชรพาณิชย, ผู1แทนประชาคมเมือง
ศรีเมือง
ผู1แทนประชาคมเมือง
นามสง#า
ปลัดเทศบาล
ทดแทน
ผูอํานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู1ช#วยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่น มีอํานาจหน1าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท1องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อํานาจหน1าที่ขององค,กรปกครองส#วนท1องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน1าที่ที่มีผลกระทบ
ต#อประโยชน,สุขของประชาชน เช#น การปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ#ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(ค) ยุ ทธศาสตร,การพัฒนาประเทศ กลุ#มจั งหวัดและจังหวัด โดยให1 เน1น ดํา เนิน การใน
ยุทธศาสตร,ที่สําคัญและมีผลต#อประชาชนโดยตรง เช#น การแก1ไขปYญหาความยากจน การปOองกันและแก1ไข
ปYญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค,กรปกครองส#วนท1องถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผู1บริหารท1องถิ่นที่แถลงต#อสภาท1องถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมู#บ1านหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นข1างต1นมาจัดทําแผนพัฒนา ให1องค,กรปกครองส#วนท1องถิ่นคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท1องถิ่น และความจําเป8นเร#งด#วนที่ต1องดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาด1วย
(๒) ร#วมจัดทําร#า งแผนพัฒ นา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก1ไขปYญหาเกี่ยวกั บ
จัดทําร#างแผนพัฒนา
ในการจัดทําร#างแผนพัฒนา ให1องค,การบริหารส#วนจังหวัด เทศบาล องค,การบริหารส#วน
ตํ า บล เมื อ งพั ท ยา และองค, ก รปกครองส# ว นท1 อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง นํ า ปY ญ หาความต1 องการจาก
แผนพัฒนาหมู#บ1านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู#บ1านหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได1พิจารณาบรรจุ
ไว1 ในแผนพั ฒ นา แต# ห ากเกิ น ศั กยภาพของเทศบาล องค, การบริ ห ารส# ว นตํ า บล เมื องพั ทยา และองค, กร
ปกครองส#วนท1องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให1เสนอปYญหาความต1องการไปยังองค,การบริหารส#วนจังหวัดและให1
องค,การบริหารส#วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว1ในแผนพัฒนาขององค,การบริหารส#วนจังหวัดตามอํานาจหน1าที่
(๓) พิจารณาร#างแผนพัฒนาและร#างแผนการดําเนินงาน
(๔) ให1ความเห็นชอบร#างข1อกําหนดขอบข#ายและรายละเอียดของงานข1อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาให1ข1อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แต#งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อช#วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต#บัดนี้เป8นต1นไป คําสั่งใดขัดหรือแย1งกับคําสั่งนี้ให1ใช1คําสั่งนี้แทน
สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
(นายสันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง

