
 

 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง  
ที่ 175 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
************************************* 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง ประกอบด้วย  

๑. ด.ต. พิทักษ์   ต่อยอด นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมสี  แปทำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง  กรรมกำร 
3. นำยสมคดิ   อุดมศักดิ์   ส.อบต. หมู่ 23    (ผู้แทน ส.อบต.)  กรรมกำร 
4. นำยล ำเลียง   ตะวงค์   ส.อบต. หมู่ 13   (ผู้แทน ส.อบต.) กรรมกำร 
5. นำยสุรัตชัย   สุวรรณรงค์  ส.อบต. หมู่ 10   (ผู้แทน ส.อบต.) กรรมกำร 
6. นำยทองจันทร์   บุญทวี   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมกำร 
7. นำงฉวีวรรณ  ขันธวิชัย   ก ำนันต ำบลบ้ำนผึ้ง   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมกำร 
8. นำยอภิชำติ   สิงห์มอญ  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 10   (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  กรรมกำร 
9.  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนนำมนวิทยำคำร  (ผู้แทนภำครำชกำร) กรรมกำร 
10. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปลำดุก  (ผู้แทนภำครำชกำร) กรรมกำร 
11. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำมน  (ผู้แทนภำครำชกำร) กรรมกำร 
12. นำยบุญคูณ   นุกูลกิจ   ผู้แทนประชำคม หมู่ 6     (ผู้แทนประชำคมฯ) กรรมกำร 
13. นำยสุนันท์   พรเจริญ   ผู้แทนประชำคม หมู่ 2       (ผู้แทนประชำคมฯ) กรรมกำร 
14. นำยทนง   บัวสำ ผู้แทนประชำคม หมู่ 17       (ผู้แทนประชำคมฯ) กรรมกำร 
๑5. นำยประพันธ์   เพิ่มพูล  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑6. นำงสำวระพีพร  คณะพล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548  ข้อ 5  แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2 ) พ .ศ. ๒๕๕๙ และ ข้อ 5 แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61             
ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยพิจำรณำจำก   
  (ก) อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่ที่มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์สุขของประชำชน  เช่น  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  กำรผังเมือง   
          / (ข) ภำรกิจ... 
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  (ข) ภำรกิจถ่ำยโอนตำมกฎหมำยก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
  (ค) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นด ำเนินกำร ใน

ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญและมีผลต่อประชำชนโดยตรง  เช่น  กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  กำรป้องกันและ 
แก้ไขปัญหำยำเสพติด   

  (ง) กรอบนโยบำย  ทิศทำง  แนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    
  (จ) นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่นที่แถลงต่อสภำท้องถิ่น   
  (ฉ) แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนในกำรน ำประเด็นข้ำงต้นมำจัดท ำแผนพัฒนำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลังของท้องถิ่น  และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร มำ
ประกอบกำรพิจำรณำด้วย    

(๒) ร่วมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ  เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ  และกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
ร่ำงแผนพัฒนำ  

“ในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เทศบำล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เมืองพัทยำ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง  น ำปัญหำควำมต้องกำรจำกแผนพัฒนำ 
หมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภำพของหมู่บ้ำนหรือชุมชนที่จะด ำเนินกำรเองได้มำพิจำรณำบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนำ  แต่หำกเกินศักยภำพของเทศบำล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพัทยำ  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้งให้เสนอปัญหำ  ควำมต้องกำรไปยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  และให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดน ำมำพิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ตำมอ ำนำจ
หน้ำที่” 
  (3) พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำและร่ำงแผนด ำเนินงำน 
  (4) ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อก ำหนด ขอบข่ำยและรำยละเอียดที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อำจ 
มอบหมำยให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกจัดท ำหรือร่วมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ 
  (5) พิจำรณำให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  (6) แต่งตั้งท่ีปรึกษำ คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
  (7) ในกรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ 
ประสำนกับประชำคมหมู่บ้ำนในกำรรวบรวม วิเครำะห์ปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นและ
จัดท ำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

  คณะกรรมกำรตำมข้อ 4 – 15  ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี  

 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนำคม 2563 – วันที่  4  มีนำคม 2567   

 

     สั่ง   ณ   วันที่  11  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕63 

            ดำบต ำรวจ     
                ( พิทักษ์   ต่อยอด ) 
                                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
      


