คําสั่งเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ที่ 377 /๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
**********************
ตามที่ เ ทศบาลตํ า บลเมื องแกลง ไดแตงตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลเมื องแกลง
ตามคําสั่งที่ 211/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9 โดยแตงตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจั ด ทํ า แผนขององค4 ก รปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ขอ ๘ แตเนื่ อ งจาก
กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององค4กรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และใหใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนตนไป นั้น
เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เปBนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบี ย บดั ง กลาว เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง จึ ง แตงตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง
ตามรายชื่อดังตอไปนี้
๑. นายสันติชัย
ตังสวานิช
นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. นายจรูญโรจน4
มัญชุนาการ รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
๓. นางสาวภิรมย4
โลงจิตร
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
๔. นายศุภกร
แสงพงษ4พิทยา สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
5. นายสุรสีห4
ขัณฑวีระมงคล สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6. นายจตุรงค4
วงศ4โภคิน
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
7. นายกรทัศน4
คุณาวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายธงชัย
หวังลัดดา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายสุทัศน4
กรรมารวานิช ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10.นายณัฐยศ
สุรกานต4กุล
ผูแทนรัฐวิสาหกิจ/
กรรมการ
การไฟฟNาสวนภูมิภาค
๑1.นายธีระวัธน4
สิงหบุตร
ผูแทนภาคราชการ/
กรรมการ
ผอ.ร.ร.แกลง “วิทยสถาวร”
๑2.นางสมพร
ตันเงิน
ผูแทนภาคราชการ/
กรรมการ
ผอ.ร.ร.วัดสารนารถธรรมาราม
๑3.นายอํานวย
เสนาะ
ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
๑4.นายบุญรอด
ปองความดี
ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
๑5.นายอุระพงศ4
พูลสวัสดิ์พงศ4 ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
๑6.นายสราวุธ
เลิศประกิจศิลปT ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
17.นางเอ็นดู
เพชรพาณิชย4 ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
18.นางแฉลม
ศรีเมือง
ผูแทนประชาคมเมือง
กรรมการ
/ 19. นางกานดา...
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๑9. นางกานดา
20. นายณรงคศักดิ์

นามสงา
ปลัดเทศบาล
กอบเกื้อสุวรรณ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อํานาจหนาที่ขององค4กรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบ
ตอประโยชน4สุขของประชาชน เชน การปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(ค) ยุ ทธศาสตร4การพัฒนาประเทศ กลุมจั งหวัดและจังหวัด โดยใหเนนดํา เนิน การใน
ยุทธศาสตร4ที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปYญหาความยากจน การปNองกันและแกไข
ปYญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค4กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองค4กรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปBนเรงดวนที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒ นา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปYญหาเกี่ยวกั บ
จัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองค4การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องค4การบริหารสวน
ตํ า บล เมื อ งพั ท ยา และองค4 ก รปกครองสวนทองถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง นํ า ปY ญ หาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองไดพิจารณาบรรจุ
ไวในแผนพั ฒ นา แตหากเกิ น ศั กยภาพของเทศบาล องค4 การบริ ห ารสวนตํ า บล เมื องพั ทยา และองค4 กร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปYญหาความตองการไปยังองค4การบริหารสวนจังหวัดและให
องค4การบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององค4การบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่
(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานขอ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปBนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายสันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง

