ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด
เรื่อง การใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
*******************
ด้ว ยองค์การบริห ารส่ วนตาบลเซเป็ด ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการในปี พ.ศ. 2560
ซึ่งการดาเนินการได้ดาเนินการเป็นขั้นเป็นตอน ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ และจัดทา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึ งอาศัยอานาจตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด5 ข้อ 26) องค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด จึงประกาศใช้แผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

( นายอาพล พลสวัสดิ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด
ที่ 78701 /
วันที่
ตุลาคม
เรื่อง การประกาศใช้แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด (ผ่านหัวหน้าสานักปลัด/ผ่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลเซเป็ด/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 1 เล่ม
เรื่องเดิม
ตามที่ ค ณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ บ ริ ห ารส่ ว นต าบลเซเป็ ด ได้
ดาเนินการจัดทาร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตาบล เซ
เป็ด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558 และได้เสนอให้คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด ได้พิจารณาร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณงบประมาณ 2559
ในการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาได้มีมติพิจารณาเห็นชอบร่างแผน
ดาเนินงานฯ ดังกล่าวแล้ว
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 (ข้อ 26) การจัดทาแผนดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่
2.คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่ น พิจ ารณาร่า งแผนดาเนิ นงาน แล้ ว เสนอผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ
( นางสาวศิรินทิพย์ อุดบุญ )
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-2ทราบ
ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.
( ชัชวาล พุทธแก้ว )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด
ทราบ
ลงชื่อ
(นายถาวร หลุมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด
ที่ 78701 /
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
เรื่อง การประกาศใช้แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด(ผ่านหัวหน้าสานักปลัด/ผ่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เซเป็ด/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด)
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 1 เล่ม
เรื่องเดิม

ตามที่ ค ณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ บ ริ ห ารส่ ว นต าบลเซเป็ ด
ได้ดาเนินการจัดทาร่างแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เซเป็ด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้มีมติพิจารณา
เห็นชอบร่างแผนดาเนินงานฯ ดังกล่าวแล้ว
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 (ข้อ 26) การจัดทาแผนดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่ น พิจ ารณาร่า งแผนดาเนิ นงาน แล้ ว เสนอผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ น
ประกาศเป็นแผนดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ
( นางสาวศิรินทิพย์ อุดบุญ )
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-2-ทราบ
ลงชื่อ
(นางโสภา สายเบาะ)
หัวหน้าสานักปลัด
ทราบ
(ลงชื่อ)
(นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด
-ทราบ
( นางอัฉญา วงศ์วุฒิยางกูล )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด

- ทราบ
ลงชื่อ
(นายอาพล พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด

