
 

 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4)  

................................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)  

ให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  เรื่องซักซ้อมแนวทางการ

จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   เพื่อให้การ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย

เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดและพัฒนาอ าเภอตามแนวทางการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมภิาคและ

ท้องถิ่น  โดยโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ทั้งนี้ได้ผา่นความเห็นชอบจากการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 4  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2559   
 

ดังนัน้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)    

เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี    งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม   และงบประมาณจากเงินสะสม  

ในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต่อไป 
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

                                            (ลงชื่อ) 

                                                       (นายกรานต์    เขตจันทึก) 

                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

ที่  387 /๒๕๕9 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  

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

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑.)  ผูบ้ริหารท้องถิ่น        ประธานกรรมการ 

(๒.)  รองนายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นทุกคน    กรรมการ  

(๓.)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 

(๔.)  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 

(๕)  ผูแ้ทนภาคราชการ/ หรือรัฐวิสาหกิจ      กรรมการ 

(๖)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก                            กรรมการ 

      จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินหกคน 

(๗)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการและเลขานุการ 

(๘)  หัวหนา้ส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน        ผูช่้วยเลขานุการ 

กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้

และจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๗  

      (๑)  นายกรานต์    เขตจันทึก       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   ประธานกรรมการ 

      (๒)  นายอ านาจ    กุมขุนทด               รองนายก อบต.บ้านไร่   กรรมการ 

 (๓)  นายดิเรก      เพชรชนะ  รองนายก อบต.บ้านไร่   กรรมการ 

 (๔)  นางดวงแข   บรรจงปรุ  สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ ม.๒  กรรมการ 

      (๕)  นายแก่น     ยี่จัตุรัส  สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ ม.๑  กรรมการ 

 (๖)  นายบุญเรอืง   เปียกสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ ม.๖  กรรมการ 

      (๗)  หัวหน้าอุทยานแหง่ชาติป่าหนิงาม ผูท้รงคุณวุฒิ      กรรมการ 

 (๘)  ก านันต าบลบ้านไร่    ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

(๙)  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านไร   ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 

          (๑๐)  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา         ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 

/(๑๐).../๒ 



- ๒ – 

 

           (๑๑)  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลโนนส าราญ    กรรมการ 

 (๑๒)  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านวังใหม่พัฒนา  กรรมการ 

 (๑๓)  ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุ่งกระเจยีว     กรรมการ 

 (๑๔)  นายสิทธิศักดิ์   ทองสะอาด  ประธานประชาคม  ม. ๑  กรรมการ 

 (๑๕)  นายวราวุฒิ     สุวรรณลา  ประธานประชาคม  ม. ๗  กรรมการ 

 (๑๖)  นายวีรภาพ      ฮวบขุนทด ประธานประชาคม  ม. ๑๔  กรรมการ 

 (๑๗)  นายสมคิด       มะลิวรรณ         ประธานประชาคม  ม. ๖  กรรมการ 

 (๑๘)  นายมนตรี        สถิรานุวัฒน์   ปลัด อบต.บ้านไร่      กรรมการและเลขานุการ 

(๑๙)  นายธนวุฒิ        พึ่งกุศล   หัวหนา้ส านักปลัด             กรรมการและผช.เลขานุการ 

(๒๐) นางลัดดาวัลย์     ทองแดง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผช.เลขานุการ 
                                           

ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  มอี านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑.๑) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน เชน่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมอืง 

(๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดโดยเน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมี

ผลตอ่ประชาชน โดยตรง  เช่น  การแก้ปัญหาความยากจน   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๑.๔) กรอบนโยบาย  ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(๑.๕) นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

(๑.๖) แผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้ค านึงถึง

สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนนิการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 

(๔) ให้ความเห็นชอบข้อก าหนด ขอบข่ายรายละเอียด ของงานตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙(๒) 

(๕) แตง่ตัง้อนุกรรมการหรอืคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

 

 
/(๖) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  /หนา้ ๓ 

 



 

-๓- 

 

(๖) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนมีหน้าที่ประสานกับประชาคม

หมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือ

กิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  19   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

    

 

 

       ลงช่ือ                

           (นายกรานต์    เขตจันทึก )                                       

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

ที่ 388 / ๒๕๕9 

              เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                                .................................................... 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๖ (๑) แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘   หมวด  ๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา   ข้อ (๒) 
 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จงึขอแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังต่อไปนี ้

            ๑.นายมนตร ี       สถิรานุวัฒน์    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่           ประธานกรรมการ 

 ๒.นายศุภกฤษ     ฐานเจริญ      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  กรรมการ 

            ๓.จ.อ.ธนวุฒิ        พึ่งกุศล        หัวหนา้ส านักปลัด      กรรมการ  

          ๓.นายไพลร๊อต     มาด้วง           ผูอ้ านวยการกองช่าง      กรรมการ 

           ๔.นางสาวเกศณี    สิงหก์ุล          ผูอ้ านวยการกองคลัง                             กรรมการ 

          ๕.นางสุดใจ         ทับทิมใส         ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 

        ๖.นางสาวณัฏฐานันท์  ยางเครือ    ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  กรรมการ 

           ๗.นางดวงแข    บรรจงปรุ           ประชาคม หมูท่ี่ ๒                                   กรรมการ  

     ๘.นายแก่น       ยี่จัตุรัส   ประชาคม หมู่ที่ ๑                                   กรรมการ 

           ๙.นายบุญเรอืง   เปียกสันเทียะ     ประชาคม หมู่ที่ ๖                      กรรมการ 

        ๑๐.นางลัดดาวัลย์   ทองแดง       นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ   กรรมการ/เลขานุการ 

            ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหนา้ที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด  จัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน  จัดท าร่าง

ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหห้นว่ยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการเพื่อ

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

                             ทั้งนี้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

                                               สั่ง  ณ  วันที่   ๑9  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕9 

 
 

       (นายกรานต์     เขตจันทึก) 

                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  



 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาบ้านไร่ 

ที่  389 /๒๕๕9 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

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

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   

ประกอบด้วย 

๑. ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓        คน 

๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ๒ คน 

๓. ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒ คน 

๔. หัวหนา้ส่วนการบริหาร ๒        คน 

๕. ผูท้รงคุณวุฒิ   ๒ คน 

คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานและกรรมการอีกคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการ กรรมการ

ตามข้อ ๒๘(๑)(๒)(๓)และ(๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจจะได้รับคัดเลือกอีกได้ จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  ประกอบด้วย 

๑.นางดวงแข    บรรจงปรุ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๒            ประธานกรรมการ 

๒.จ.อ.ธนวุฒิ     พึ่งกุศล          หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 

๓.นางสุดใจ   ทับทิมใส    ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม     กรรมการ  

๔.นายประยูร   วธิงสงค์  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านไร่พัฒนา     กรรมการ 

๕.นายมานติย์   ฤทธิ์จรูญ  ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่  กรรมการ 

๖.นายแก่น   ยี่จัตุรัส   ประธานประชาคม ม.๑        กรรมการ 

๗.นายบุรี    บุตะเขียว   ประธานประชาคม ม.๑๓      กรรมการ 

๘.หัวหนา้อุทยานแหง่ชาติป่าหนิงาม ผูท้รงคุณวุฒิ         กรรมการ 

๙.ก านันต าบลบ้านไร่     ผูท้รงคุณวุฒิ                กรรมการ 

๑๐.นายพชร     อัครอังสุนาก สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๑๔          กรรมการ 

          ๑๑.นายบุญเรอืง  เปียกสันเทียะ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ ๑๖         กรรมการ/เลขานุการ 

 12.นางลัดดาวัลย์   ทองแดง     นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ    ผช.เลขานุการ    

 

 

/อ านาจหน้าที่....../๒ 



-๒ – 

 

อ านาจหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

      ๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการตดิตามและประเมินผล 

      ๒. ด าเนินการตดิตามและประเมินผล 

      ๓. รายงาน/เสนอความเห็นจากการติดตามฯ  ต่อผู้บริหารแล้วผู้บริหารเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   ภายในเดือน  เมษายน  และธันวาคม   ของทุกปี       

ปิดประกาศไม่นอ้ย กว่า  ๓๐   วัน 

      ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่ เห็นสมควรและได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรอืผูช่้วยเหลือคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

๑. นางลัดดาวัลย์   ทองแดง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

        ๑.๑  ด้านเอกสาร  รวบรวมและสรุปโครงการรายงานผลการติดตามฯ 

        ๑.๒  ช่วยเหลือก าหนดแนวทาง   วิธีการตดิตามและประเมินผล 

        ๑.๓  ช่วยด าเนินการติดตามและประเมินผล 

        ๑.๔  รายงาน/เสนอความเห็นจากการติดตามฯต่อผู้บริหารแล้วผู้บริหารเสนอสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ 

พัฒนา ท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือน เมษายน  และธันวาคม ของทุกปี 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 
 

  ทั้งนีบ้ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑9  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

  

 

       ลงช่ือ     

             (นายกรานต์    เขตจันทึก) 

                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  

 

 

 

 

  

 
 


