คำสั่งเทศบำลตำบลท่ำสำย
ที่ 461/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำลตำบลท่ำสำย
--------------------เพื่อปฏิบัติให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 9 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลท่าสาย ประกอบด้วย
(1) นายสงัด
อายุยืน
ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาลตาบลท่าสาย
(2) นางรัฐติกาล
พรมเสน
กรรมการ
รองปลัดเทศบาลตาบลท่าสาย
(3) นายชัยทัต
เรือนแก้ว
กรรมการ
ผูอ้ านวยการกองช่าง
(4) นางจันทรา
สุภาวสิทธิ์
กรรมการ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
(5) นางวรินทร
ยานะนวล
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(6) นายบุญฤทธิ์
อาญา
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย
(7) นายสุริยัน
สมวัน
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว
(8) นางรานี
สมวัน
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง
(9) นางทัชชกร
สุวรรณจักร
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสานักปลัด
(10) นางสาวธนภร
อินตาธิ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

.../คณะกรรมการ

-2คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒ นาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนดจัดทาร่างแผนการดาเนินงานและ
จัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ตามข้อ 19(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายชัยยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย

คำสั่งเทศบำลตำบลท่ำสำย
ที่ 462/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลตำบลท่ำสำย
--------------------เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2548 ข้อ 8 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลต าบลท่าสาย
ประกอบด้วย
(1) นายชัยยศ
หม่อมพกุล
ประธานกรรมการ
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย
(2) นายเจริญชัย
เครือคา
กรรมการ
รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย
(3) นางสาวนาพา
ขัติกันทา
กรรมการ
รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย
(4) นายถวิล
ทิศเชย
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย เขต 1 หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
(5) นายธเนศธรรม
ไคร้ศรี
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย เขต 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร
(6) นายสุภาพ
ระลาธิ
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย เขต 1 หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
(7) นายสุทัศน์
ไชยประเสริฐ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หมูท่ ี่ 2 บ้านร่องธาร (ด้านชมรมผูส้ ูงอายุ)
(8) พ.ท.อุทัยรัตน์
ศรีเลสินธุ์
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หมูท่ ี่ 3 บ้านท่าสาย (ด้านผูน้ าชุมชน)
(9) นางอุไร
ศึกษากิจ
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หมูท่ ี่ 6 บ้านหัวดอย (ด้านสมุนไพร)
(10) ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสาย
กรรมการ
ผู้แทนภาคราชการ โรงเรียนบ้านท่าสาย
(11) ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย
กรรมการ
ผู้แทนภาคราชการ โรงเรียนบ้านหัวดอย
.../(12) นาง

-2(12) นางวลัยพรรณ พรมดวงดี
กรรมการ
ผูแ้ ทนภาคราชการ ครู กศน. ประจาตาบลท่าสาย
(13) นายสนิท
คามา
กรรมการ
ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว
(14) นายอ้าย
กลาหงษ์
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
(15) นางพิสมัย
ภูห่ อ้ งเพ็ชร
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
(16) นางรัฐติกาล
พรมเสน
กรรมการ
รองปลัดเทศบาลตาบลท่าสาย
(17) นายสงัด
อายุยืน
กรรมการและเลขานุการ
ปลัดเทศบาลตาบลท่าสาย
(18) นางทัชชกร
สุวรรณจักร
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หัวหน้าสานักปลัด
(19) นางวรินทร
ยานะนวล
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย มีอานานหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดาเนินการ
ในยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหา
ความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบ่ ้านหรือแผนชุมชน
.../ในการนา

-3ในการน าประเด็ น ข้างต้ น มาจัด ท าแผนพั ฒ นาให้ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ค านึงถึ งสถานะทางการคลั งของท้ องถิ่ น และความจาเป็ น เร่งด่ วนที่ ต้ องดาเนิ นการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย
(2) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทาร่างแผนพัฒนา
ในการจัด ท าร่างแผนพั ฒ นาให้อ งค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต าบล เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง น าปั ญ หา
ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะดาเนินการ
เองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ ในแผนพั ฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์ก ารบริหารส่วนตาบล
เมืองพั ท ยา และองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญ หา ความต้องการไปยั ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามอานาจหน้าที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายชัยยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย

คำสั่งเทศบำลตำบลท่ำสำย
ที่ 463/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลท่ำสำย
-------------------------เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ข้ อ 28 จึ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าสาย ประกอบด้วย
(1) นายนา
สมบัติ
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย เขต 1 หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย
(2) นายแสงจันทร์
ชัยสวัสดิ์
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย เขต 2 หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
(3) นางสมฤดี
แสงศรีจันทร์
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าสาย เขต 2 หมู่ที่ 12 บ้านเวียงคุ้ม
(4) นายอภิชัย
นันต๊ะรัตน์
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง
(5) นายเพียรชัย
วงค์วาด
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
(6) นายพิชัย
สว่างเต็ม
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หมูท่ ี่ 8 บ้านห้วยบง (ด้านชมรมผูส้ ูงอายุ)
(7) นายวัฒนะ
ทรงไตร
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หมูท่ ี่ 13 บ้านเวียงกลาง (ด้านผูน้ าชุมชน)
(8) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสาย กรรมการ
ผู้แทนภาคราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสาย
(9) พัฒนากรประจาตาบลท่าสาย
กรรมการ
ผู้แทนภาคราชการ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองเชียงราย
(10) นางรัฐติกาล
พรมเสน
กรรมการ
รองปลัดเทศบาลตาบลท่าสาย
(11) ผูอ้ านวยการกองคลัง
กรรมการ
(12) นางสาวธนภร
อินตาธิ
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
.../ให้คณะกรรมการ

-2ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ข้ อ 13 (3) ให้ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้ จากการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายชัยยศ หม่อมพกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าสาย

