บันทึกขอความ

e

สวนราชการ สํานักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห ฯ
ที่ พย ๕๒๔๐๑/
กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามป- (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน
เรื่องเดิม
ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจน ได9จัดทํารางแผนพัฒนา
เทศบาลสามป- ( พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด9วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนท9องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจนพิจารณาให9ความ
เห็นชอบรางแผน และผู9บริหารท9องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช9แผนพัฒนาสามป-ของเทศบาลตําบล
ดงเจน แล9วนั้น
ข9อเท็จจริง
เมื่อประกาศใช9แผนพัฒนาสามป-ไปแล9วจําเปAนอยางยิ่งที่จะต9องแจ9งให9ประชาชนได9รับทราบ ซึ่ง
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเปAนข9อมูลที่ต9องเปDดตอสาธารณชนและเข9าตรวจดูได9ตามพระราชบัญญัติข9อมูล
ขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาด9วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ9านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
ข9อพิจารณา
การประชาสัมพันธเปAนสิ่งจําเปAนที่จะต9องทํา จึงเห็นควร ขอความอนุเคราะหกํานัน/ผู9ใหญบ9าน ติด
ประกาศ/ประชาสัมพันธ และให9งานประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธทางเสียงไร9สาย และทางจดหมายขาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวแสงระวี กัลยา)
เจ9าหน9าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(นายกันตชาติ สอนใจ)
หัวหน9าฝJายวิชาการและแผนงาน

(นางอัมพรรณ สิงหแก9ว)
หัวหน9าสํานักปลัดเทศบาล

(นายสัมพันธ สุภากาวี)
ปลัดเทศบาลตําบลดงเจน

(นายศุภชาติ ฟองจํา)
นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห ฯ
ที่ พย ๕๒๔๐๑/
มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช/แผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน
เรื่องเดิม
ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจน ได/จัดทํารางแผนพัฒนา
เทศบาลสามป2 ( พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และได/นํารางแผนพัฒนาสามป2เสนอให/แกคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลดงเจนเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบรางแผน แล/วนั้น
ข/อเท็จจริง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจน มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป2 และเพื่อเป>นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ จึงเสนอให/ผู/บริหาร
ท/องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศแผนพัฒนาสามป2ของเทศบาลตําบลดงเจน
ข/อระเบียบกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘
ข/อพิจารณา
พิจารณา อนุมัติประกาศใช/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข/อ ๑๗ (๔ ) และ ข/อ๑๘ เพื่อประกาศใช/ภายในเดือนมิถุนายน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายสัมพันธ สุภากาวี)
ประธานกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน

ที่ พย ๕๒๔๐๑/ว

สํานักงานเทศบาลตําบลดงเจน
ถนนพะเยา - ปEาแดด พย ๕๖๐๐๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

ประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลตําบลดงเจน

เรียน กํานัน / ผู/ใหญบ/าน /หัวหน/าหนวยงาน
อ/างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท/องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘
สิ่งที่สงมาด/วย - สําเนาประกาศฯ เทศบาลตําบลดงเจน

จํานวน

๑

ฉบับ

ด/วย เทศบาลตําบลดงเจนได/จัดทําแผนพัฒนาสามป2 (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพื่อใช/เป>นแนวทาง
ในการพัฒนาท/องถิ่นของเทศบาลตําบลดงเจน โดยแผนพัฒนาสามป2ดังกลาวนายกเทศมนตรีตําบลดงเจน
ได/อนุมัติ และประกาศใช/แล/ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดให/แผนพัฒนาท/องถิ่นที่ได/รับการอนุมัติ และประกาศใช/จาก
ผู/บริหารแล/ว ต/องแจ/งให/หนวยงานที่เกี่ยวข/องและประกาศให/ประชาชนได/รับทราบทั่วกัน
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให/เป>นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และเพื่อให/ประชาชนในพื้นที่ได/รับ
ทราบโดยทั่วกัน จึงขอความอนุเคราะหทานติดประกาศ และประชาสัมพันธ เรื่อง ให/ใช/แผนพัฒนาสามป2
ของเทศบาลตําบลดงเจน ความละเอียดตามเอกสารที่สงมาพร/อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชาติ ฟองจํา)
นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน

สํานักปลัด
งานวิเคราะหฯ
โทร ๐๕๔-๔๒๒๙๗๓ ตอ ๑๑๖

ที่ พย ๕๒๔๐๑/

สํานักงานเทศบาตําบลดงเจน
ถนนพะเยา-ปEาแดด พย ๕๖๐๐๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาสามป2 (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
เรียน นายอําเภอภูกามยาว
สิ่งที่สงมาด/วย - แผนพัฒนาสามป2 (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

จํานวน

๒

เลม

ด/วย เทศบาลตําบลดงเจนได/จัดทําแผนพัฒนาสามป2 (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ขององคกรปกครอง
สวนท/องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท/องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้นให/เป>นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดให/เป>นไปด/วยความ
เรียบร/อย
เทศบาลตําบลดงเจน ได/จัดสงแบบแผนพัฒนาสามป2 (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององคกรปกครอง
สวนท/องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท/องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และได/จัดสงให/อําเภอภูกามยาว จํานวน ๒ เลม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชาติ ฟองจํา)
นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน

สํานักปลัดเทศบาล
งานวิเคราะห ฯ
โทร.๐-๕๔๔๒-๒๙๗๓

ประกาศเทศบาลตําบลดงเจน
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ) ของเทศบาลตําบลดงเจน
--------------------------------------เทศบาลตําบลดงเจนได9ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป- ( พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพื่อใช9
เปAนแนวทางในการพัฒนาท9องถิ่น และเปAนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป- และเพิ่มเติม ซึ่ง
แผนพัฒนาสามป-ดังกลาวได9รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจน
แล9วนั้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด9วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท9องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข9อ ๑๗ (๔) และข9อ ๒๔ จึงอนุมัติและประกาศใช9แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตําบลดงเจน และเพื่อให9ประชาชนผู9สนใจได9รับทราบ สามารถขอดู
รายละเอียดแผนงาน/โครงการได9ที่ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลดงเจนในวัน
เวลาราชการ
จึงประกาศให9ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายศุภชาติ ฟองจํา)
นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน

สํานักปลัด
ฝJายวิชาการและแผนงาน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
๐-๕๔๔๒-๒๙๗๓

บันทึกขอความ

e

สวนราชการ สํานักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห ฯ
ที่ พย ๕๒๔๐๑/
กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ )
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน
เรื่องเดิม
ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจน ได9จัดทํารางยุทธศาสตร
การพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ) ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด9วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท9องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตํ าบลดงเจนพิจารณาให9ความ
เห็นชอบรางแผน และผู9บริหารท9องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช9แผนยุทธศาสตรการพัฒนา( พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ) ของเทศบาลตําบลดงเจน แล9วนั้น
ข9อเท็จจริง
เมื่ อประกาศใช9แผนยุ ทธศาสตรการพั ฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖ ๑) ไปแล9 ว จํา เปAน อยางยิ่ งที่
จะต9องแจ9งให9ประชาชนได9รับทราบ ซึ่งแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเปAนข9อมูลที่ต9องเปDดตอสาธารณชนและ
เข9าตรวจดูได9ตามพระราชบัญญัติข9อมูลขาวสาร
ข9อพิจารณา
การประชาสัมพันธเปAนสิ่งจําเปAนที่จะต9องทํา จึงเห็นควร ขอความอนุเคราะหกํานัน/ผู9ใหญบ9าน ติด
ประกาศ/ประชาสัมพันธ และให9งานประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธทางเสียงไร9สาย และทางจดหมายขาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวแสงระวี กัลยา)
เจ9าหน9าที่วิเคราะหนโยบายและแผน

(นายกันตชาติ สอนใจ)
หัวหน9าฝJายวิชาการและแผนงาน

(นางอัมพรรณ สิงหแก9ว)
หัวหน9าสํานักปลัดเทศบาล

(นายสัมพันธ สุภากาวี)
ปลัดเทศบาลตําบลดงเจน

(นายศุภชาติ ฟองจํา)
นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน

บันทึกขอความ
สวนราชการ งานวิเคราะห ฯ
ที่ พย ๕๒๔๐๑/
มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช/แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ )
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน
เรื่องเดิม
ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจน ได/จัดทํารางยุทธศาสตร
การพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ) ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และได/นํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ )
เสนอให/แกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจนเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบรางแผน แล/วนั้น
ข/อเท็จจริง
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลดงเจนได/ ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ มี ม ติ
เห็ น ชอบรางแผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นา( พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ) และเพื่ อ เป> น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ จึงเสนอให/ผู/บริหารท/องถิ่นพิจารณา
อนุมัติ และประกาศแผนยุทธศาสตรการพัฒนา( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ) ของเทศบาลตําบลดงเจน
ข/อระเบียบกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘
ข/อพิจารณา
พิจารณา อนุมัติประกาศใช/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด/วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท/องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข/อ ๑๗(๔ ) และ ข/อ๑๘ เพื่อประกาศใช/ภายในเดือนมิถุนายน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายศุภชาติ ฟองจํา)
ประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดงเจน

ที่ พย ๕๒๔๐๑/ว

สํานักงานเทศบาลตําบลดงเจน
ถนนพะเยา - ปEาแดด พย ๕๖๐๐๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

ประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ) ของเทศบาลตําบลดงเจน

เรียน กํานัน / ผู9ใหญบ9าน /หัวหน9าหนวยงาน
อ9างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด9วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท9องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘
สิ่งที่สงมาด9วย - สําเนาประกาศฯ เทศบาลตําบลดงเจน

จํานวน

๑

ฉบับ

ด9วยทางเทศบาลตําบลดงเจนได9จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ) เพื่อ
ใช9เปAนแนวทางในการพัฒนาท9องถิ่นของเทศบาลตําบลดงเจน โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘
- ๒๕๖๑) ดั ง กลาวนายกเทศมนตรี ตํ า บลดงเจนได9 อ นุ มั ติ และประกาศใช9 แ ล9 ว ซึ่ งตามระเบี ย บระทรวง
มหาดไทยวาด9วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท9องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดให9แผนพัฒนา
ท9องถิ่นที่ได9รับการอนุมัติ และประกาศใช9จากผู9บริหารแล9ว ต9องแจ9งให9หนวยงานที่เกี่ยวข9องและประกาศให9
ประชาชนได9รับทราบทั่วกัน
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให9เปAนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และเพื่อให9ประชาชนในพื้นที่ได9รับ
ทราบโดยทั่วกัน จึงขอความอนุเคราะหติดประกาศ และประชาสัมพันธ เรื่อง ให9ใช9แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ) ของเทศบาลตําบลดงเจน ความละเอียดตามเอกสารที่สงมาพร9อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชาติ ฟองจํา)
นายกเทศมนตรีตําบลดงเจน
สํานักปลัด
งานวิเคราะหฯ
โทร ๐๕๔-๔๒๒๙๗๓ ตอ ๑๑๖

