
   

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ที่ 380 /๒๕61 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

********************** 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลทุ่งมน    ตามค าสั่งที่  346/๒๕๕9  ลงวันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  โดยแต่งตั้งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด 

๑ ข้อ ๙  ได้หมดวาระลงในวันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ.2561  แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก  กระทรวงมหาดไทยได้

ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉฉบับที่ 3)  พ.ศ. 

๒๕61  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงท าให้หน้าที่ของ

คณะกรรมการฯดังกล่าวได้มกีารเปลี่ยนแปลงไป   

    เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เป็นไปด้วย

ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้

ฉ๑)  นายอุดม  พิจารณ์         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ประธานกรรมการ 

 ฉ๒)  นายสมมาต  สายค าวงษ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ กรรมการ 

 ฉ๓)  นายนพรัตน์  สิมลี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลฯ กรรมการ 

 ฉ๔)  นายอุดม  พิจารณ์  ประธานสภา อบต.ทุ่งมน  กรรมการ 

 ฉ๕)  นายสมชาติ  พิจารณ์ ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม. 1 กรรมการ 

 ฉ๖)  นายสงกรานต์  มิ่งขวัญ ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม. ๗ กรรมการ 

 ฉ๗)  นายธนพงษ์  เขาทอง ผูท้รงคุณวุฒิ ก านันต าบลทุ่งมน  กรรมการ 

 ฉ๘)  นายเทวา  พิจารณ์  ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ฉ๙)  นายส านวน  ยวนยี  ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ฉ๑๐) ปลัดอ าเภอผู้ประสานต าบล     กรรมการ 

ฉ๑๑) หัวหนา้ปศุสัตว์พื้นที่อ าเภอค าเขื่อนแก้วหรอืผูแ้ทน   กรรมการ 

 ฉ๑๒) พัฒนาการอ าเภอค าเขื่อนแก้วหรอืผูแ้ทน    กรรมการ 

 ฉ๑๓)ผอ.ศูนย์บริการการศกึษานอกโรงเรียนอ าเภอค าเขื่อนแก้วหรอืผู้แทน กรรมการ 

 ฉ๑๔)  ผอ.รร.โซงเหล่าโป่วทิยาหรือผู้แทน    กรรมการ 

 ฉ๑๕)  ผอ.รร.บ้านทุ่งมนหรอืผูแ้ทน     กรรมการ 

 ฉ๑6)  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลทุ่งมน  กรรมการ 

 

ฉ๑๘)  ผูอ้ านวยการ… 
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  ฉ17) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านโพนสิม  กรรมการ 

  ฉ18)  เกษตรต าบลทุ่งมน      กรรมการ 

  ฉ19)  นายสิริบูรณ์  สว่างแสง  ตัวแทนประชาคมหมูท่ี่  ๑ กรรมการ 

  ฉ๒0)  นางสุภาพร หาญศรีวัฒนกุล ตัวแทนประชาคมหมูท่ี่  ๓ กรรมการ 

  ฉ๒1)  นายสอน  สอี่อน   ตัวแทนประชาคมหมูท่ี่  ๔ กรรมการ 

  ฉ๒2)  นายถวิล  สีเทา   ตัวแทนประชาคมหมูท่ี่  ๕ กรรมการ 

  ฉ๒3)  นายเกษตรศลิป์  ค าวังค์  ตัวแทนประชาคมหมูท่ี่  ๘ กรรมการ 

  ฉ๒4)  นายสังคม  สิงห์ครุธ  ตัวแทนประชาคมหมูท่ี่  ๙ กรรมการ 

ฉ๒5)  นายภักดี   ณรงคก์ุลภักดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฯ กรรมการ/เลขานุการ 

  ฉ๒6)  นางปาลไิลยก์  บุญปัญญา นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนดังกล่าว  มีอ านาจหน้าที่   

ดังน้ี    ๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 10  ดังน้ี 

(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ 

ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย การผังเมอืง 

 (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น

ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไข

ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง สถานะทางการคลัง

ของท้องถิ่นและความจ าเป็นเรง่ด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 

เกี่ยวกับการจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ

แผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แตห่ากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

เมืองพัทยา… 
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เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความ

ต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามา

พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างขอ้ก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 

(๕) พิจารณาให้ข้อคดิเห็นเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๖) แตง่ตัง้ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ 

เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อประกอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท าหรือร่วมจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ 

รายละเอียดของงานแลว้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคใน 

การปฏิบัติหนา้ทีใ่ห้ด าเนนิการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป       

   ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

           สั่ง  ณ  วันที่   16   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  

 

 

                                        ฉลงช่ือ)  

                  (นายอุดม  พิจารณ์) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 


