
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 

ที ่ อบ ๘๑๓๐๑/     วันที ่  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลภูจองนายอย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  26(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

ในการนี้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลภูจองนายอย  ได้มีการจัดประชุมในวันที่  30
ตุลาคม  2561   ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูจองนายอย  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  25 62  และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูจองนายอยเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  
2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

                         จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  

 

(นายยม   พิเดช) 
ประธานคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลต าบลภูจองนายอย 
 

 -  ทราบ  
 

(นายยม   พิเดช) 
นายกเทศมนตรีต าบลภูจองนายอย 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 

ที ่ อบ ๘๑๓๐๑/     วันที ่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลภูจองนายอย 

  ด้วยเทศบาลต าบลภูจองนายอย  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  
2561  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  ข้อ  26(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วัน 

ในการนี้เทศบาลต าบลภูจองนายอย  ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลภูจองนาย
อยร่วมประชุมในวันที่  30  ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลภูจองนายอย  เพ่ือพิจารณา
ร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  25 62  และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลภูจองนายอยเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปี  พ.ศ.  2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

                       จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  

 

(นายยม   พิเดช) 

นายกเทศมนตรีต าบลภูจองนายอย 
 
 
 -  ทราบ  
   

  (นายวิไล   ทองสลับ)  
 ประธานสภาเทศบาลต าบลภูจองนายอย  
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 

ที ่ อบ ๘๑๓๐๑/     วันที ่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 

เรียน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  26(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

ในการนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลภูจองนายอย  ร่วมประชุมในวันที่  30  ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลภู
จองนายอย  เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  25 62  และได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลภูจองนายอยเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการพิจารณา
ร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

                    จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  

 

(นายรังสันต์   ขันตรี) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 

ที ่ อบ ๘๑๓๐๑/     วันที ่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

เรื่อง  ขออนุมัติประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  2563 

เรียน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  26(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

ในการนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล  ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลภูจองนายอย  ร่วมประชุมในวันที่  30  ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลภู
จองนายอย  เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  25 62  และได้ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลภูจองนายอยเรียบร้อยแล้ว  จึง ขออนุมัติประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ.  2563  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

                  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนมัุติ  

 

(นายรังสันต์   ขันตรี) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 


