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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
ประกาศใช้แผนดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ประจาปี 2561
***********************

เพื่อให้การบริหารงานและการดาเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกาศ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดาเนินงาน และการประเมินผล อาศัยอานาจตามความในมาตรา ข้อ25 , ข้อ 26 และข้อ 27
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้แผนดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ได้จัดทาแผนดาเนินงาน ประจาปี 2561 ของ
องค์ก ารบริหารส่ วนตาบลบ้า นกาศ ขึ้น ภายใต้ แผนยุท ธศาสตร์พัฒ นาและแผนพั ฒ นาสี่ ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกาศ ในการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นครั้งที่ 7 /2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

( นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ

คานา
การจัดทาแผนการดาเนินงานได้จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยแผนการดาเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆที่จะดาเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกาศ ภายในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ รวมถึงหน่วยงานอื่น
ได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเศรษฐกิจการพัฒนาคน
และสังคมการเมืองการบริหารการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นตลอดจนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้า นกาศ ภายใต้ แผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาของอาเภอแม่ สะเรีย ง และจังหวั ดแม่ ฮ่อ งสอนรวมทั้ งเป็ น
เอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกาศ ต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้แผนดาเนินงานให้
จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
ตุลาคม 2559

หลักการและเหตุผล
แผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
ประจาปี 2561
******************
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนามีหน้าที่ในการรวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ภายใต้แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 –
2564) และแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ในปีงบประมาณ
2561
เพื่อให้การจัดการและการติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรม ที่ดาเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
กาศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ เพื่อให้แนวทางใน
การดาเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพต่อไป

*************************

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล
ประกาศใช้แผน
ส่วนที่ 1 บทนา
- จุดมุง่ หมายของแผนการดาเนินงาน
- วัตถุประสงค์
- ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน

1-3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- สรุปงบหน้าแผนการดาเนินงาน
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม

4-96

ภาคผนวก บัญชีโครงการ/กิจกรรม(ของหน่วยงานราชการอื่นที่อยู่ในเขตตาบลบ้านกาศ) 97
- ฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษาที่ 2 อ้าเภอแม่สะเรียง
- หน่วยควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่ 10.1.4 บ้านกาศ
- ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอแม่สะเรียง

แผนการดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
*******************
ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ แผนสี่ ปี และแผนการดาเนิ นงาน สาหรับ แผนการดาเนินงานนั้ น มีจุ ดมุ่งหมายเพื่ อแสดงถึ ง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะ
ดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนิ นงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทางานกับหน่วยงานและการ
จาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับการใช้จา่ ยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความ
โปร่งใส และอยูภ่ ายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่ อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดาเนินการจริง ใน
ปีงบประมาณนัน้ ในพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อใช้เป็นเอกสารสาคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและ
ชัดเจนในการดาเนินการต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนา 4 ปี ไปสู่แผนการดาเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548(หมวด 5 ข้อ 26) ได้ กาหนดให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นจั ดท าแผนการด าเนิ นงาน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดาเนินการในพืน้ ที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาร่าง
แผนการดาเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ
3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
4) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงาน ภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)

พ.ศ. 2559 กาหนดให้แผนดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้
ดาเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนัน้
อานาจในการขยายเวลาการจัดทาแผนการดาเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล อานาจการขยายเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน เป็น
อานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ยั งเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามการ
ดาเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (Action plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มกี ารจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพืน้ ที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ดาเนินการจริงในพื้ นที่อ งค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ซึ่งจะมี ทั้งโครงการ/กิ จกรรมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อ มูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดาเนินงานการพัฒนาจังหวัด /อาเภอ หรือกิ่ง
อาเภอแบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒ นาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาของท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดาเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยา / เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ) ประจาปี 2561 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบ
และสามารถตรวจสอบได้

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดาเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น
2. องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น มี แ ผนงานโครงการพั ฒ นา ตรงตามความต้ อ งการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น
3. ทาให้การพัฒนาในพืน้ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดาเนินการกิจกรรม หรือมี
โครงการพั ฒ นาอะไรในพื้ น ที่ บ้ า ง เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการติ ด ตามและตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

***************

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ

เรื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2560–2563)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
***********************

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2548 ข้อ 27 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผน พัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้ง
กาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ นั้น
บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีแล้ว
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

( นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ

ภาคผนวก
แผนงาน/โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของต้าบลบ้านกาศ
- ฝ่ายส่งน้าและบ้ารุงรักษาที่ 2 อ้าเภอแม่สะเรียง
- ส้านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคอ้าเภอแม่สะเรียง
- หน่วยควบคุมโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่ 10.1.4 บ้านกาศ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสบหาร
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแม่ต้อบเหนือ

ที่ มส 71001/ว

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
19/1 หมู่ 1 อาเภอแม่สะเรียง มส.58110
พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานของท่านจะดาเนินการจริง
ในปีงบประมาณ 2559
เรียน ..........................................................
สิ่งที่สง่ มาด้วย แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการจริง จานวน 1 ฉบับ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ จะได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒ นาที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้ นที่องค์ การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศและเพื่อให้ แนวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการทางานกับหน่วยงานอื่นๆในพืน้ ที่
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ จึงขอทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานของท่านจะดาเนินการจริงในปีงบประมาณ 2559 (ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณจาก
หน่วยงานของท่าน หรือเป็นโครงการที่ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น) มาบรรจุไว้ในแผนดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ โดยขอให้ท่านจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ทราบด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีเช่นเคย ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

( นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
สานักงานปลัด อบต.
โทร.0-5368-2173-5 ต่อ 15-16
โทรสาร 0-5362-1314

ที่ มส 71001/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
19/1 หมู่ 1 อาเภอแม่สะเรียง มส.58110
มกราคม 2559

เรื่อง ขอส่งแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559
เรียน นายอาเภอแม่สะเรียง
สิ่งที่สง่ มาด้วย แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559

จานวน

1 เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ได้จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพืน้ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้เป็นแนวทางในการดาเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัตมิ ากยิ่งขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกาศ
ขอส่งแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวน 1 เล่ม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ

สานักงานปลัด อบต.
โทร.0-5368-2173-5 ต่อ 15-16
โทรสาร 0-5362-1314

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร
ครั้งที่ 2 /2561
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - สกุล
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์
นายปั๋น จันทา
นายบุญช่วย ตาคา
นายเจริญชัย พัฒนเสรีพงศ์

ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายก อบต.(ประธานฯ)
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการ

อินทร รักชาติพงค์พันธุ์
ปั๋น จันทา
บุญช่วย ตาคา
เจริญชัย พัฒนเสรีพงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายภิเษก อ่าศรี
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
2. นางสาวลาวัลย์ จิตสว่าง ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
3. นางอาพรรณ ปันล้อม
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
4. นางศรัญญา พึ่งแก้ว
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2เรื่องเพื่อพิจารณา
นักวิเคราะห์ ฯ

ปลัด อบต.

– ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
กาหนดให้ อบต.บ้านกาศ จัดทาแผนการดาเนินงาน ให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้ผู้บริหาร
ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน ได้กาหนดให้คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาที่ดาเนินการในพืน้ ที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
จัดทาเป็นร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนดาเนินงาน และต้องปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน 15 วัน
เพื่อให้ประชาชนทราบ และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

-2นายก อบต.

– เพื่อให้การจัดทาแผนดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 รวมทั้งการทางานที่มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการส่งผลการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้การ
ดาเนินการขององค์กรประสบความสาเร็จลุลว่ งตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ จึงขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผน
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ประจาปี 2561 ด้วย

ที่ประชุม -

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ปลัด อบต.

–

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบ และมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ จัดทาแผน
ดาเนินงาน ประจาปี 2561 เพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

เรื่องอื่นๆ
-

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.
ลงชื่อ

เจริญชัย พัฒนเสรีพงศ์
ผู้บันทึก
( นายเจริญชัย พัฒนเสรีพงศ์ )
เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม
ลงชื่อ

อินทร รักชาติพงค์พันธุ์
ผู้รับรอง
( นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ

แผนดำเนินงำนประจำปี 2559
ชื่อหน่วยงำน.....................................................................
ตำบลบ ้ำนกำศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ

พื้นที่

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลำดับ
ที่

ระยะเวลำดำเนิ นกำร
หน่ วยดำเนิ นกำร พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

ลงชื่อ......................................
(.......................................)
ผูร้ บั รองข ้อมูล

