ประกาศเทศบาลตําบลกุดประทาย
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกุดประทาย
-------------------------------------------เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 8จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลกุดประทาย ประกอบดวย
1. นายวิทยา สําเภา
นายกเทศมนตรีตําบลกุดประทาย ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ปานทอง
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
3. นายชาตรี พิทักษ
รองนายกเทศมนตรี
กรรมการ
4. นายรัตนา กันยามา
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
5. นายบรรยงคศิริคํา
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
6. นายณรงค ธาตุชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
7. เจาคณะตําบลกุดประทาย เขต 1
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. เจาคณะตําบลกุดประทาย เขต 2
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายสุวรรณ อุทัย
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนกอย
กรรมการ
11. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาทุง
กรรมการ
12. เกษตรประจําตําบลกุดประทาย
กรรมการ
13.นางสาวนงลักษณ พุทธาสมศรี
จพง.พัฒนาชุมชนชํานาญงาน
กรรมการ
14. นายธงชัย กันตะพงษ
ผอ.รร.บานแสนสุข
กรรมการ
15. นายชารี บุญแกว
ประชาคม
กรรมการ
16. นายเสฎฐวุฒิ กลิ่นบัว
ประชาคม
กรรมการ
17. นางศศิวรรณ กันตะพงษ
ประชาคม
กรรมการ
18. นายชาญชัย อักโข
ปลัดเทศบาล
กรรมการ / เลขาฯ
19. นายชาตรี นามวงศ
หน.สํานักปลัด
กรรมการ/ผช.เลขาฯ
20. นางสาวสุกฤตา สุมะนา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูช วยเลขานุการ
อํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบ
ตอประโยชนสุขของประชาชนเชนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง
(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

-2(ค) ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาประเทศกลุ ม จั งหวั ด และจั ง หวั ด โดยให เ น น ดํ าเนิ น การใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรงเชนการแกไขปญหาความยากจนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
(ง) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของทองถิ่นและความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทําราง
แผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหองคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลเมือง
พัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชนที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาแต
หากเกินศักยภาพของเทศบาลองคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหาความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา สําเภา)
นายกเทศมนตรีตําบลกุดประทาย

ประกาศเทศบาลตําบลกุดประทาย
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดประทาย
-------------------------------------------------เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 9 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดประทาย ประกอบดวย

เลขาฯ

1. นายชาญชัย อักโข
2. นายพิทักษ ทองพิเศษ
3. นายอภิเชษฐ คันทักษ
4. นางสาวตติมาลย บัวหอม
5. นายแปลง วงคอาจ
6. นายคําไม บัวใหญ
7. นายฤทธิ์ สิถิระบุตร
8. นายชาตรี นามวงศ

ปลัดเทศบาลตําบลกุดประทาย
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองชาง
ผอ.กองการศึกษา
ประชาคม
ประชาคม
ประชาคม
หน.สํานักปลัด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/

9. นางสาวสุกฤตา สุมะนา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

กรรมการ/ผช.เลขาฯ

มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
กุดประทาย กําหนดจัดทํารางแผนปฏิบัติการและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตาม
ขอ 19 (1)
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา สําเภา)
นายกเทศมนตรีตําบลกุดประทาย

ประกาศเทศบาลตําบลกุดประทาย
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดประทาย
-------------------------------เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 28 จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุดประทาย ประกอบดวย
1. นายอุดม ขนทอง
2. นายสมชาย ทองเต็ม
3. นางเพชรา ปทุมพงษ
4. นายพรสวรรค สินทรัพย
5. นายชัยเพชร คําเหลือ
6. นายสมพงษ ดวงบุปผา
7. นางชูศรี สอนสา
8. นายอินทรแปลง บําเพ็ญ
9. นายยืน เรือนสายแกว
10. นายอภิเชษฐ คันทักษ
11. นางอภิสรา วงษวัน
12. นางสาวสุกฤตา สุมะนา

สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานกรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
ประชาคม
กรรมการ
ประชาคม
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนกอย
กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผอ.กองชาง
กรรมการ
หัวหนาฝายอํานวยการ
กรรมการ/เลขาฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผช.เลขานุการ

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจ ากการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต อ
ผูบ ริ ห ารท องถิ่ นเพื่อใหผู บ ริ ห ารท องถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น พรอมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 29เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

(นายวิทยา สําเภา)
นายกเทศมนตรีตําบลกุดประทาย

