
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
ที่   461/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

--------------------- 
     เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 9 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลท่าสาย ประกอบด้วย  

(1)  นายสงัด   อายุยืน   ประธานกรรมการ  

     ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย  

(2)  นางรัฐตกิาล  พรมเสน  กรรมการ  

     รองปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย  

(3)  นายชัยทัต   เรือนแก้ว  กรรมการ  

     ผูอ้ านวยการกองช่าง  

(4)  นางจันทรา   สุภาวสิทธิ์  กรรมการ  

     ผูอ้ านวยการกองคลัง  

(5)  นางวรินทร   ยานะนวล     กรรมการ  

     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(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  

     หัวหน้าส านักปลัด 

(10) นางสาวธนภร  อินตาธิ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

     นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

 

 

.../คณะกรรมการ 
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     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและ

จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ตามข้อ 19(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548  
 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  
  

สั่ง  ณ  วันที่   30   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

  

 

(นายชัยยศ  หม่อมพกุล)  

        นายกเทศมนตรตี าบลท่าสาย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

ที่   462/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

--------------------- 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย   

ประกอบด้วย  

(1)  นายชัยยศ   หมอ่มพกุล      ประธานกรรมการ  

            นายกเทศมนตรตี าบลท่าสาย  

     (2) นายเจรญิชัย เครือค า    กรรมการ  

            รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 

     (3) นางสาวน าพา ขัติกันทา   กรรมการ  

            รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าสาย 

(4) นายถวิล  ทิศเชย    กรรมการ  

            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย เขต 1 หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด  

     (5) นายธเนศธรรม ไคร้ศรี    กรรมการ  

            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย เขต 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร  

     (6) นายสุภาพ  ระลาธิ    กรรมการ  

            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย เขต 1 หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด  

(7) นายสุทัศน์  ไชยประเสริฐ   กรรมการ  

     ผูท้รงคุณวุฒิ หมูท่ี่ 2 บ้านร่องธาร (ด้านชมรมผูสู้งอายุ)  

(8) พ.ท.อุทัยรัตน์ ศรเีลสินธุ์      กรรมการ  

     ผูท้รงคุณวุฒิ หมูท่ี่ 3 บ้านท่าสาย (ด้านผูน้ าชุมชน)  

(9) นางอุไร  ศกึษากิจ      กรรมการ  

     ผูท้รงคุณวุฒิ หมูท่ี่ 6 บ้านหัวดอย (ด้านสมุนไพร)  

(10) ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าสาย   กรรมการ  

     ผู้แทนภาคราชการ  โรงเรียนบ้านท่าสาย  

(11) ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย   กรรมการ  

     ผู้แทนภาคราชการ  โรงเรียนบ้านหัวดอย 

.../(12)  นาง 



- 2 - 

  

(12) นางวลัยพรรณ พรมดวงดี   กรรมการ  

      ผูแ้ทนภาคราชการ ครู กศน. ประจ าต าบลท่าสาย  

(13) นายสนิท  ค ามา       กรรมการ  

         ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านแมล่าว  

     (14) นายอ้าย  กลาหงษ์   กรรมการ  

         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย  

     (15) นางพิสมัย  ภูห่อ้งเพ็ชร   กรรมการ  

         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม  

     (16) นางรัฐตกิาล พรมเสน   กรรมการ  

         รองปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย  

     (17) นายสงัด  อายุยืน    กรรมการและเลขานุการ  

         ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย  

     (18) นางทัชชกร  สุวรรณจักร   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

         หัวหน้าส านักปลัด  

     (19) นางวรนิทร  ยานะนวล   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย มีอ านานหน้าที่ดังนี ้ 

  (1)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก   

(ก) อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่         

มผีลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การผังเมอืง   

                       (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ   

       (ค) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการ   

ในยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหา 

ความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

(ง) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ในเขตจังหวัด   

                        (จ) นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น   

                      (ฉ) แผนพัฒนาหมูบ่้านหรอืแผนชุมชน     

.../ในการน า 
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                        ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการ         

พิจารณาด้วย    

(2) รว่มจัดท ารา่งแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ    

การจัดท าร่างแผนพัฒนา   

                ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ    

บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งน าปัญหา         

ความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรอืชุมชนที่จะด าเนินการ

เองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารสว่นจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่   
 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  
  

สั่ง  ณ  วันที่   30   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

  

 

(นายชัยยศ  หม่อมพกุล)  

        นายกเทศมนตรตี าบลท่าสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำสำย 
ท่ี  463/2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลท่ำสำย 

-------------------------- 

     เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 28  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่าสาย ประกอบด้วย  

(1) นายน า   สมบัติ     กรรมการ  

     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย เขต 1  หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย 

(2) นายแสงจันทร์  ชัยสวัสดิ์     กรรมการ  

     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย เขต 2  หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

(3) นางสมฤดี     แสงศรีจันทร์  กรรมการ  

     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าสาย เขต 2  หมู่ที่ 12 บ้านเวียงคุ้ม 

(4)  นายอภิชัย   นันตะ๊รัตน์  กรรมการ  

     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านหว้ยบง 

(5)  นายเพียรชัย  วงค์วาด  กรรมการ  

     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 

(6) นายพิชัย   สว่างเต็ม  กรรมการ  

     ผูท้รงคุณวุฒิ หมูท่ี่ 8 บ้านหว้ยบง (ด้านชมรมผูสู้งอายุ)  

(7) นายวัฒนะ   ทรงไตร   กรรมการ  

     ผูท้รงคุณวุฒิ หมูท่ี่ 13 บ้านเวียงกลาง (ด้านผูน้ าชุมชน)  

(8) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสาย  กรรมการ  

     ผู้แทนภาคราชการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสาย  

(9) พัฒนากรประจ าต าบลท่าสาย   กรรมการ  

     ผู้แทนภาคราชการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองเชียงราย  

(10) นางรัฐติกาล  พรมเสน  กรรมการ  

     รองปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย  

(11) ผูอ้ านวยการกองคลัง    กรรมการ  

(12) นางสาวธนภร    อินตาธิ   กรรมการ 

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

   .../ให้คณะกรรมการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี ้ 

     (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

     (2) ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวัน

นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

     (4) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
  

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป  
  

สั่ง  ณ  วันที่   30   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

  

 

 

(นายชัยยศ  หม่อมพกุล)  

        นายกเทศมนตรตี าบลท่าสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


