
 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย    อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86201........./2555  ลงวันที่   1      เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2555 
เรื่อง การส ารวจพร้อมประมาณราคาก่อสร้างเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. บัญชีสรุปแผนงานโครงการ    จ านวน    1   ชุด 
  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการตามโครงการ “โครงการ    “ส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดท าแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕” ขึ้นระหว่างวันที่  12 - 29 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2555 
เพ่ือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาต าบลเมืองเพีย  คือแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมึองเพีย  ประจ าปีพ.ศ.2556 , ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  และคนพิการ, รวมทั้ง
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง, 
การให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ , ให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการอ่ืน ๆ, เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและ
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ, อีกทั้งเพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้
,  รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ไปแล้วนั้น 

 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงเห็นควรให้
ส่วนโยธาด าเนินการส ารวจโครงการที่ผ่านการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่ง
มาพร้อมนี้) พร้อมประมาณราคาก่อสร้าง และส่งรายละเอียดแผนงานโครงการที่ผ่านการส ารวจและประมาณราคา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มายังงานนโยบายและแผน ส านักปลัดฯ ภายในวันที่  15 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2555 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
     (ลงชื่อ) 
          (นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
              (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย    อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86203........./2555  ลงวันที่   20      เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2555 
เรื่อง ขอส่งผลการส ารวจพร้อมประมาณราคาก่อสร้างตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.2556-2558) 
 
เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. บัญชีสรุปแผนงานโครงการ    จ านวน    1   ชุด 
  

ตามที่ส่วนโยธาได้รับแจ้งจากส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ให้ด าเนินการส ารวจพร้อม
ประมารณราคางานก่อสร้าง โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพ่ือประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) นั้น 

 

บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมได้จัดส่งแผนงานโครงการที่ผ่าน
การส ารวจ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)  มายังงานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดฯ เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
     (ลงชื่อ) 
          (นายโกศิลป์  แข่งขัน) 

ต าแหน่ง      หัวหน้าส่วนโยธา 
 

 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
              (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 
      

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
                (นางสุภาวดี  ช านาญไพร) 
         ต าแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ที.่...ขก 86201........./2555  ลงวันที่   15       เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2555 
เรื่อง การเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการตามโครงการ “โครงการ    “ส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดท าแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕” ขึ้นระหว่างวันที่  12 - 29 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2555 
เพ่ือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาต าบลเมืองเพีย  คือแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมึองเพีย  ประจ าปีพ.ศ.2556 , ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  และคนพิการ, รวมทั้ง
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง, 
การให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ , ให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการอ่ืน ๆ, เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและ
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ, อีกทั้งเพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้
,  รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ไปแล้วนั้น 

 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงเห็นควรให้ส่วนการคลัง, 
ส่วนโยธา,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  นักพัฒนาชุมชน, นักวิชาการศึกษา, ได้เสนอแผนงานโครงการใน
งานที่เก่ียวข้อง พร้อมส่งรายละเอียดแผนงานโครงการต่าง ๆ   มายังงานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดฯ ภายในวันที่ 29  
เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2555  เพื่อน าข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเพียต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

(ลงชื่อ) 
          (นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
              (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 
      

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
                (นางสุภาวดี  ช านาญไพร) 
         ต าแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86201........./2555   ลงวันที่  4     เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2555 
เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับต าบล   
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  โครงการประกอบการจัดประชุมประชาคมระดับต าบลฯ จ านวน  1 ชุด 
  2.  บัญชีสรุปแผนงานโครงการฯของแต่ละหมู่บ้าน  จ านวน  1 ชุด 
  3.  รายชื่อประชาคมฯจัดท าแผนฯ   จ านวน  1 ชุด 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการตามโครงการ “โครงการ    “ส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดท าแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕” ขึ้นระหว่างวันที่  12 - 29 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2555 
เพ่ือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาต าบลเมืองเพีย  คือแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมึองเพีย  ประจ าปีพ.ศ.2556 , ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  และคนพิการ, รวมทั้ง
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง, 
การให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ , ให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการอ่ืน ๆ, เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและ
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ, อีกทั้งเพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้
,  รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ไปแล้วนั้น 

 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 (1) 
ประกอบกับประชาคมแต่ละหมู่บ้านได้ส่งแผนงานโครงการของแต่ละหมู่บ้านเข้ามา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด
ตามแบบสรุปแผนงานโครงการที่แนบมาพร้อมนี้) จึงเห็นควรให้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับต าบล ในวันที่  
31   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2555 เพื่อก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาฯ   เพื่อกลั่นกรองแผนงานโครงการที่ประชาคมระดับหมู่บ้านเสนอเข้ามา พร้อมให้
ประชาคมระดับต าบลประชุมเพื่อเสนอโครงการที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่ว
ต าบลเมืองเพียพร้อมจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา ทั้งนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงบประมาณ จังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

(ลงชื่อ) 
          (นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 



 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
              (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

      
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
                (นางสุภาวดี  ช านาญไพร) 
         ต าแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86201........./2555 ลงวันที่ 21    เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2555 
เรื่อง การสรุปรายชื่อประชาคมหมู่บ้าน คณะต่าง ๆ ประจ าปี พ.ศ.2555 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บัญชีรายชื่อประชาคมหมู่บ้าน คณะต่าง ๆ   จ านวน  1 ชุด 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการตามโครงการ “โครงการ    “ส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดท าแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕” ขึ้นระหว่างวันที่  12 - 29 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2555 
เพ่ือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาต าบลเมืองเพีย  คือแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมึองเพีย  ประจ าปีพ.ศ.2556 , ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  และคนพิการ, รวมทั้ง
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง, 
การให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ , ให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการอ่ืน ๆ, เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและ
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ, อีกทั้งเพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้
,  รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ไปแล้วนั้น 

 

บัดนี้งานนโยบายและแผน   สังกัดส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้ด าเนินการรวบรวม
รายชื่อประชาคม ทั้งหมด 14 หมู่บ้านเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอรายงานสรุปรายชื่อประชาคมหมู่บ้าน คณะต่าง ๆ 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้)  เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 (ลงชื่อ) 
          (นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   
ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
              (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

      



 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
                (นางสุภาวดี  ช านาญไพร) 
         ต าแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักปลัดฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86201........./2555 ลงวันที ่ 21    เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2555 
เร่ือง สรุปรายชื่อประชาคมหมู่บ้าน (คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจ าปี พ.ศ.2555 
 
เรียน  หัวหน้าส่วนการคลัง  หัวหน้าสว่นโยธา ผา่นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บัญชีรายชื่อประชาคมหมู่บา้น (คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง)  จ านวน  1 ชุด 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการตามโครงการ “โครงการ    “ส่งเสริมสนับสนุน การจัดท า
แผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕” ขึ้นระหว่างวันที่  12 - 29 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาต าบลเมืองเพีย  คือแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และแผนพัฒนาสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมึองเพีย  ประจ าปีพ.ศ.2556 , ให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  และคนพิการ, รวมทั้งเพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง, การให้บริการประชาชนในด้าน
การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอื่น ๆ, ให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการอื่น ๆ, เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชน
ทราบ, อีกทั้งเพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ ,  รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ไปแล้วนั้น 

 

บัดนี้งานนโยบายและแผน   สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อ
ประชาคม ทั้งหมด 14 หมู่บ้านเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ส่งมาพร้อมนี้)   เพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 (ลงชื่อ) 
          (นางสาวบุณยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   
ปฏิบัติหนา้ที่  เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 

 
 

      (ลงชื่อ) 
              (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

      -  ทราบ  - 

 
 (ลงช่ือ) 
    (นายโกศิลป์  แข่งขัน)  
  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักปลดัฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86201........./2555  ลงวันท่ี   15    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.2555 
เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเพียผ่านปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  บัญชสีรุปแผนงานโครงการฯของแต่ละหมู่บ้าน   จ านวน  1 ชุด 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคม ระดับต าบลเมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม  
พ.ศ.2555  เพื่อกลั่นกรองแผนงานโครงการที่ประชาคมระดับหมู่บ้านเสนอเข้ามา พร้อมให้ประชาคมระดับต าบลประชุมเพื่อเสนอ
โครงการที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียพร้อมจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา
ทั้งนี้เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 เพื่อให้การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1/2555)  และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558)   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17(2) จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านการประชุมประชาคมในระดับต าบล  และร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

      (ลงช่ือ) 
          (นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.เมืองเพีย 
ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ความเห็น………………………………..……………………….. 
…………………………………………………………………………... 

 

(ลงช่ือ) 
       (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
ต าแหน่ง     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  
(ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ) 
       ความเห็น……………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………….. 

 

       (ลงช่ือ) 
              (นางสุภาวดี ช านาญไพร)  
       ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 

บันทึกข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2555 ลงวนัท่ี  21     เดือน    มิถนุายน    พ.ศ.2555 
เร่ือง การจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1.   ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2555) จ านวน  1   ชุด 
           2.   ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)    จ านวน  1   ชุด 

 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีการด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2555-2557)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2555ป  และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)   ไป เมื่ อ วั นที่   21  
เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2555 ไปแล้วนั้น 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 ข้อ ข้อ 17 (3) และข้อ22 (2)   จึงเห็นควรให้มีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ในวันศุกร์ที่  22   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2555    

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 

       (ลงชื่อ) 
               (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 

ต าแหน่ง     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  
(ประธานคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนฯ) 

  
 
       ความเห็น………………………………………..………………………….. 
      
 …………………………………………………………………………………….. 
       
       (ลงชื่อ) 
             (นางสุภาวดี ช านาญไพร)  
           ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 





 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย    อ าเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86201/................ ลงวันที่   2    เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ.2558 
เรื่อง การอนุมัติแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559-2561)    จ านวน     1
 เล่ม 
  2.   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย   จ านวน     1 ชุด 
 

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้ จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเพีย  เมื่อวันที่ 25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2558  ประกอบกับได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ในคราวประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2558  
เมื่อวันที่  29  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2558 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  17  (4)  และข้อ  18  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 จึงได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2559-2561) 
เพ่ือประกอบการพิจาณาอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อม) นี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

      (ลงชื่อ) 
              (นางสาววจิัย  เพียรแก้ว) 

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
ความเห็น……เพ่ือโปรดพิจารณา.....................….. 
…………………………………………………………………... 
 

(ลงชื่อ) 
            (นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานปลัด  อบต.เมืองเพีย 
 
 

ความเห็น…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………... 

 

       (ลงชื่อ) 
         (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



-2- 
 
 

        ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
          อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ  
 
เนื่องจาก………………………………………………….…………... 
………………………………………………….………….................. 
 

 

       (ลงชื่อ) 
              (นางสุภาวดี ช านาญไพร)  
                     ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 



 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักปลัดฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86201/..............   ลงวันที ่   2    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.2558 
เร่ือง ส่งแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
 
เรียน  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหนา้ทีท่ี่เก่ียวข้อง ผ่านปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559-2561)      จ านวน 1 เล่ม 
 

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ.  2555-2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2555 และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2556-2558) และได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เมื่อวันที่ 22  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555  ประกอบกับได้
ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ในคราวประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  
2  ประจ าปี  พ.ศ.  2555  เมื่อวันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2555และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเพีย ไปแล้วนั้น 

 

เพื่อให้การบริหารราชการด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ โดยม ี
แผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ก าหนด  ข้าฯ จึงขอส่ง แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.  2555-2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2555  และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2556 -2558)  ที่ผ่านการอนุมัติ
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อม) นี้  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
      (ลงชื่อ) 
           (นางสาวบุณยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง   หัวหน้า  สป. อบต.เมืองเพีย 
ปฏิบัติหนา้ที่  เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ความเห็น……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..
.….. 

 
(ลงชื่อ) 
        (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

ส าหรับหัวหน้าสว่นราชการและเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 
รับทราบ.................................................................. 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ...................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................. 





 
บันทกึข้อความ 

 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2551 ลงวนัท่ี 1    เดือน    ธนัวาคม    พ.ศ.2551 
เร่ือง การจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  ร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2552-2554) เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 1/2552) จ านวน  1 ชดุ 
 

ตามท่ีคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ได้จดัท าร่างแผนพฒันา
สามปี  (พ.ศ. 2552-2554)  และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เมื่อ
วนัท่ี  5  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2551  ประกอบกับได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบ ริหารส่วน
ต าบลเมืองเพีย  ในคราวประชุมสภาฯ  สมยัวิสามญั  สมยัท่ี  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2551  เมื่อวนัท่ี  10  เดือน  มิถุนายน  
พ.ศ.  2551 และโดยอนมุตัิของนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียไปแล้วนัน้ 

 

ปรากฏว่ามีบางโครงการท่ีจ าเป็นต้องมีการด าเนินการแต่ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 -
2554) และ เพ่ือให้การจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2552-2554)เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 1/2552)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  
หมวด 4 ว่าด้วยการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพฒันา ข้อ 22 (1) จึงเห็นควรให้มีการด าเนินการจดัประชุม
คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแผนงาน/โครงการ
ตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2552-2554) เพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 1/2552) ทัง้นีเ้พ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียตอ่ไป 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 

      (ลงช่ือ) 
          (นางสาวเยาวมาลย์  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ความเห็น…………………………………….. 
………………………………………………... 
 

 (ลงช่ือ) 
  (นางสกุญัญา  จิตสงบ) 
 ประธานคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนฯ 
       ความเห็น…………………………………….. 
       ……………………………………………….. 

 

        (ลงช่ือ) 



         (นางสภุาวดี ช านาญไพร)  
            นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 



 
บันทกึข้อความ 

 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2551 ลงวนัท่ี  9     เดือน    มิถนุายน    พ.ศ.2553 
เร่ือง การจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. ร่างแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี 1/2553)จ านวน  1 ชดุ 
2. ร่างแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2554-2556)       จ านวน  1 ชดุ 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ได้จัดให้มีการด าเนินการ
ประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  เพ่ือจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี 1/2553) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ไปเมื่อวนัท่ี 9  
เดือน มิถนุายน  พ.ศ. 2553 ไปแล้วนัน้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548 ข้อ ข้อ 17 (3) และข้อ22 (2)   ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาฯ 
ก่อนท่ีจะเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือน าเสนอตอ่สภาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียตอ่ไป 

ดังนัน้เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ในวนัศกุร์ท่ี  10   เดือน   มิถนุายน   พ.ศ.  2553    

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการตอ่ไป 
 

       (ลงช่ือ) 
           (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ประธานคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนฯ 
  
 
       ความเห็น…………………………………….. 
       …………………………………………………. 
       ………………………………………………… 
       (ลงช่ือ) 
        (นางสภุาวดี ช านาญไพร)   
           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพยี 



 

บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2552 ลงวนัท่ี 17    เดือน    มิถนุายน    พ.ศ.2552 
เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2553  เพ่ือน าเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ก่อนการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2553 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

อ้างถงึ  หนงัสือองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ที ขก 86201/ว 294  ลงวนัท่ี 14  พฤษภาคม 2552 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1.  รายงานสรุปโครงการของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีขอรับเงินอดุหนนุจากองค์การบริหารสว่นต าบล 
เมืองเพีย เพ่ือบรรจเุข้าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555)  จ านวน 1 ชดุ 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้ด าเนินการแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณ จากองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2553 (รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือท่ี
อ้างถงึ) นัน้  

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพฒันาสามปี พ.ศ.2553-2555) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548   ข้าฯ จึงขอ
รายงานผลการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอเข้ามา  เพ่ือน าเข้าสู่แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553 -
2555) ก่อนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2553 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย) นี ้เพ่ือ
ด าเนินการสูข่ัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตอ่ไป 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนมุตัิ 

 

      (ลงช่ือ) 
           (นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ความเห็น……………………………………………

………………………………………………….….. 
 

(ลงช่ือ) 
 (นางสกุญัญา  จิตสงบ) 
   ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

ความเห็น…………………………………………
………………………………………………….. 

 

(ลงช่ือ) 
(นางสภุาวดี ช านาญไพร)  

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 



บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2552  ลงวนัท่ี       เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2552 
เร่ือง การส ารวจพร้อมประมาณราคาก่อสร้างเพื่อบรรจเุข้าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555) 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผา่นปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1. บญัชีสรุปแผนงานโครงการ    จ านวน    1   ชดุ 
  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ได้ด าเนินการตามโครงการ “อบต.เมืองเพียเคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน” ขึน้ระหวา่งวนัท่ี 25-30 เดือน เมษายน พ.ศ.2551 เพ่ือให้บริการประชาชนในการจดัเก็บภาษีนอกพืน้ท่ี  
และเพ่ือให้ชมุชนได้เสนอแผนงาน โครงการเพ่ือปรับปรุงและบรรจไุว้ในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2552-2554)  

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 จึงขอให้ส่วน
โยธาเร่งด าเนินการส ารวจพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง ด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีผ่านการพิจารณาของประชาคม
แต่ละหมู่บ้าน พร้อมส่งรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีผ่านการส ารวจและประมาณราคาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
มายงังานนโยบายและแผน ส านกัปลดัฯ ภายในวนัท่ี  20  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2552 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 
             (ลงช่ือ) 
                    (นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหนง่  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

        ความเห็น……………………………………………
………………………………………………….….. 

 

(ลงช่ือ) 
 (นางสกุญัญา  จิตสงบ) 
   ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

ความเห็น…………………………………………
………………………………………………….. 

 

(ลงช่ือ) 
(นางสภุาวดี ช านาญไพร)  

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 



 

 
บันทกึข้อความ 

 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2552 ลงวนัท่ี 1    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.2552 
เร่ือง สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานตา่ง ๆ ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2553  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2553 และเสนอโครงการเพ่ือน าเข้าสู่
ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2553 (งานนโยบายและแผนฯ)  
 
เรียน  ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

อ้างถงึ   1. บนัทกึข้อความ  ที พิเศษ/2552        ลงวนัท่ี 29  มิถนุายน  2552  
 2. รายงานการประชมุประชาคมระดบัต าบล  ลงวนัท่ี 5  มิถนุายน 2552 
 3. รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ลงวนัท่ี 25  มิถนุายน 2552 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1.  ส าเนารายงานสรุปโครงการของหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีขอรับเงินอดุหนนุจากองค์การบริหารสว่นต าบล 
เมืองเพีย   จ านวน 1 ชดุ 

 

ตามท่ีได้รับแจ้งจากปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ให้ด าเนินการสรุปโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
ขอรับการสนับงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2553 และโครงการต่าง ๆ ในส่วนงานนโยบายและแผนฯ เพ่ือ
น าเข้าสู่ข้อบญัญัติติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2553 (รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือท่ีอ้างถึง 1)  
นัน้  

ส าหรับโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2553 
นัน้ ทางคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้มีมติร่วมกนัในคราวประชุมประชาคมระดบัต าบล 
เม่ือวนัท่ี 5  มิถนุายน 2552 และในคราวประชมุคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2552 ดังนีค้ือ ส าหรับโครงการที่
หน่วยงานอ่ืน ๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มายังองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียน้ัน ก่อนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และปีต่อ ๆ ไปเหน็ควรให้แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน ในพ้ืนที่ ท้ัง 6 โรงเรียน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบานไผ่ ส านักงานประมงฯ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอบ้านไผ่ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านไผ่  ส านักงานกิง่กาชาด ส านักงานวัฒนธรรม ฯลฯ เข้า
มาร่วมพจิารณาและผลักโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานของตนเองเสนอเข้ามา ทัง้นีเ้พ่ือลดปัญหาความไม่เข้าใจกนั
ระหวา่งหน่วยงานตา่ง ๆ กบัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานอนัก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีร่วมกนั พร้อมนีท้างงานนโยบายและแผน ขอสง่รายงานการสรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2553  เพ่ือประกอบการพิจารณาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2553 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสง่มาด้วยนี)้ 

ส าหรับโครงการต่าง ๆ ในส่วนงานนโยบายและแผนฯ นัน้  ขอเสนอโครงการ เพื่อน าเข้าสู่ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ดังนีคื้อ 

1.  โครงการจดัท าแผนพฒันาประจ าปี และแผนยทุธศาสตร์การพฒันา งบประมาณ  30,000.-  บาท 



2.  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาประจ าปี  งบประมาณ 10,000.-  บาท 
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคมระดบัหมู่บ้านและระดับต าบล 

งบประมาณ 20,000.-  บาท 
4. โครงการ “การออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ี ประจ าปี พ.ศ.2553” งบประมาณ 5,000.-  บาท 

รวมงบประมาณทัง้สิน้  65,000.-  บาท 
 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

 

      (ลงช่ือ) 
           (นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ความเห็น……………………………………………

………………………………………………….….. 
 

(ลงช่ือ) 
 (นางสกุญัญา  จิตสงบ) 
   ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส านักปลัดฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ที่....ขก 86201........./2552 ลงวันที ่ 8    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.2552 
เร่ือง ส่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)  
 
เรียน  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหนา้ทีท่ี่เก่ียวข้อง ผ่านปลัดองคืการบรหิารส่วนต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)  จ านวน 1 ฉบับ 
 

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองคืการบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เมื่อวันที่  25  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 
2552  ประกอบกับได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ในคร าว
ประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2552  เมื่อวันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2552  และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ไปแล้วนั้น 

 

เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพ้ืนที่ โดยมี
แผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2553  เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ก าหนด  
ข้าฯ จึงขอส่ง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ที่ผ่านการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
       

(ลงชื่อ) 
           (นางสาวบุณยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ความเห็น……………………………………………

………………………………………………….….. 
 

(ลงช่ือ) 
 (นางสกุญัญา  จิตสงบ) 
   ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

ส าหรับหวัหน้าสว่นราชการและเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ 
รับทราบ.................................................................. 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ...................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................. 



 

บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย   อ าเภอบ้านไผ่   จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2553  ลงวนัท่ี  21      เดือน    เมษายน    พ.ศ.2553 
เร่ือง การเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือบรรจเุข้าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ได้ด าเนินการการออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ี  ตามโครงการ 
“อบต. เมืองเพีย เคลื่อนท่ีพบประชาชน  ประจ าปี พ.ศ.2553”  ขึน้ระหว่างวนัท่ี   19 - 27   เดือน เมษายน   พ.ศ.2553 

ตัง้แตเ่วลา 18.00-20.00  น.  ขึน้ โดยมีวตัถุประสงค์ขึน้  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูข่าวสาร ร่วมแสดง
ความคิดเห็น รวมทัง้เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถ่ิน   เพ่ือน าข้อมูลไป
ประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) พร้อมกับการให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ 
เช่นการรับทราบปัญหาความต้องการประชาชนในพืน้ท่ี  การรับบริการรับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ การให้บริการ
ทางด้านการศกึษา ตลอดจนร่วมซกัถามปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อ
ข้องใจและร่วมพบปะพดูคยุกบัประชาชนในพืน้ท่ี   ไปแล้วนัน้ 

  

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 จึงเห็นควรให้ส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง คือ ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา, นักพัฒนาชุมชน, นักวิชาการศึกษา, ได้เสนอ
แผนงานโครงการพฒันาด้านตา่ง ๆ อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาพืน้ท่ีต าบลเมืองเพีย ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  พร้อมทัง้ส่งรายละเอียดแผนงาน
โครงการพฒันา   มายงังานนโยบายและแผน ส านกัปลดัฯ ภายในวนัท่ี 15  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2553 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 
      (ลงช่ือ) 
          (นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ความเห็น…………………………………….. 
.................................................................. 
      (ลงช่ือ) 
                     (นายไพโรจน์   ไกรเสน) 
          ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 

       

ความเห็น…………………………………….. 
……………………………………………….. 
(ลงช่ือ) 
    (นางสภุาวดี ช านาญไพร)  
   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 

 



บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย   อ าเภอบ้านไผ่   จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2553  ลงวนัท่ี  21      เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2553 
เร่ือง รายงานผลการจดัประชมุประชาคมระดบัต าบล 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1.   บนัทกึการประชมุประชาคมระดบัต าบล   จ านวน  1 ฉบบั 
  2.  แบบเสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือน าเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปี (2553-2555)  
       เพ่ิมเติมฉบบัท่ี 1/2553      จ านวน  1 ฉบบั 
  3.  แบบเสนอโครงการท่ีเกินศกัยภาพและเสนอขอรับการสนบัสนนุ 
      จากหน่วยงานอื่น ๆ ในคราวประชมุประชาคมระดบัต าบล ประจ าปี  
      พ.ศ. 2553        จ านวน  1 ฉบบั 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับต าบลขึน้ เมื่อวนัท่ี 21 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 ท่ีผ่านมา  ทัง้นีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมได้เสนอตวัแทนประชาคม เพ่ือท าหน้าท่ีในคณะกรรมการ
พฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เพีย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  (ชุดใหม่) พร้อมทัง้ให้ท่ี
ประชมุร่วมกนัพิจารณากลัน่กรองแผนงาน/โครงการที่ประชาคมระดบัหมูบ้่านในแตล่ะหมูบ้่าน ตัง้แต่หมู่ท่ี 1-14 เสนอเข้า
มา เพ่ือจดัเรียงล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนของปัญหา  และให้ท่ีประชุมได้เสนอโครงการท่ีมีจุดเช่ือมต่อระหว่าง
หมูบ้่าน หรือต าบล ท่ีเกินศกัยภาพฯ  ทัง้นีเ้พ่ือน าโครงการต่าง ๆ บรรจุไว้ในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554 -2556) เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการเสนอโครงการดังกล่าว เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  ตอ่ไป 
   

เพ่ือให้การจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้าฯ จึงขอรายงานผลการจดั
ประชมุประชาคมระดบัต าบล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสง่มาพร้อมนี)้  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
 

      (ลงช่ือ) 
          (นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ความเห็น…………………………………….. 
.................................................................. 
      (ลงช่ือ) 
                     (นายไพโรจน์   ไกรเสน) 
          ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 

       

ความเห็น…………………………………….. 
……………………………………………….. 
(ลงช่ือ) 
    (นางสภุาวดี ช านาญไพร)  
   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 

 



 
บันทกึข้อความ 

 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2551  ลงวนัท่ี    21   เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ.2553 
เร่ือง การส ารวจพร้อมประมาณราคาก่อสร้างเพ่ือบรรจเุข้าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) 

 
เรียน  หวัหน้าสว่นโยธาผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1. บญัชีสรุปแผนงานโครงการ    จ านวน    1   ชดุ 
  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมระดับต าบลขึน้ เมื่อวนัท่ี 21 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 ท่ีผ่านมา  ทัง้นีเ้พ่ือให้ท่ีประชุมได้เสนอตวัแทนประชาคม เพ่ือท าหน้าท่ีในคณะกรรมการ
พฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เพีย และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  (ชุดใหม่) พร้อมทัง้ให้ท่ี
ประชมุร่วมกนัพิจารณากลัน่กรองแผนงาน/โครงการที่ประชาคมระดบัหมูบ้่านในแตล่ะหมูบ้่าน ตัง้แต่หมู่ท่ี 1-14 เสนอเข้า
มา เพ่ือจดัเรียงล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนของปัญหา  และให้ท่ีประชุมได้เสนอโครงการท่ีมีจุดเช่ือมต่อระหว่าง
หมูบ้่าน หรือต าบล ท่ีเกินศกัยภาพฯ  ทัง้นีเ้พ่ือน าโครงการต่าง ๆ บรรจุไว้ในแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2554-2556) เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการเสนอโครงการดังกล่าว เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  และมีการเสนอโครงการเพ่ิมเติม เพ่ือบรรจไุว้ในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556)  
  

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 จึงเห็นควรให้ส่วนโยธา
ด าเนินการส ารวจโครงการท่ีผ่านการประชุมประชาคมระดับต าบล  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมนี)้ 
พร้อมประมาณราคาก่อสร้าง และส่งรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีผ่านการส ารวจและประมาณราคาเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว มายงังานนโยบายและแผน ส านกัปลดัฯ ภายในวนัท่ี  25 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2553 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 
     (ลงช่ือ) 
              นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ความเห็น…………………………………….. 
 

(ลงช่ือ) 
        (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
ต าแหน่ง ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 

ความเห็น…………………………………….. 
……………………………………………….. 
(ลงช่ือ) 
    (นางสภุาวดี ช านาญไพร)  
   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 

 



 

   
บันทกึข้อความ 

 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2551 ลงวนัท่ี  9     เดือน    มิถนุายน    พ.ศ.2553 
เร่ือง การจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. ร่างแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี 1/2553)จ านวน  1 ชดุ 
2. ร่างแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2554-2556)       จ านวน  1 ชดุ 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ได้จัดให้มีการด าเนินการ
ประชมุคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  เพ่ือจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี 1/2553) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ไปเมื่อวนัท่ี 9  
เดือน มิถนุายน  พ.ศ. 2553 ไปแล้วนัน้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548 ข้อ ข้อ 17 (3) และข้อ22 (2)   ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาฯ 
ก่อนท่ีจะเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือน าเสนอตอ่สภาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียตอ่ไป 

ดังนัน้เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ในวนัศกุร์ท่ี  10   เดือน   มิถนุายน   พ.ศ.  2553    

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการตอ่ไป 
 

       (ลงช่ือ) 
           (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ประธานคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนฯ 
  
 
       ความเห็น…………………………………….. 
       …………………………………………………. 
       ………………………………………………… 
       (ลงช่ือ) 
        (นางสภุาวดี ช านาญไพร)   
           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพยี 



    
 

บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2551 ลงวนัท่ี  9     เดือน    มิถนุายน    พ.ศ.2553 
เร่ือง ขอเชิญประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

เรียน  หวัหน้าทกุสว่นราชการ 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. เอกสารประกอบการประชมุฯ     จ านวน  1 ชดุ 
  2.  ระเบียบวาระการประชมุฯ     จ านวน  1 ชดุ 
  3.  ค าสัง่องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ท่ี........./2553  จ านวน  1 ชดุ 

 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุม
ประชาคมระดับต าบลขึน้  เมื่อวันท่ี  21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2553  เพ่ือร่วมกันกลั่นกรองแผนงาน/โครงการท่ี
ประชาคมระดบัหมูบ้่านเสนอเข้ามา พร้อมทัง้ร่วมกนัเสนอโครงการท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างหมู่บ้าน ท่ีเกินศกัยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  พร้อมจดัเรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา ทัง้นีเ้พ่ือน าโครงการต่าง ๆ ท่ีเกินศกัยภาพของ 
อบต. เสนอขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ส านกังบประมาณ จงัหวดัขอนแก่นและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเสนอผ่านไปยงัคณะอนกุรรมการประสานแผน ระดบัอ าเภอตอ่ไปไปแล้วนัน้ 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  ข้อ 17 (2) และข้อ 22 (1)   ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาฯ  ร่วมกัน
รวบรวมประเด็น ปัญหา  ความต้องการและข้อมลูต่างๆ  มาจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี   (พ.ศ. 2553-2555)   เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี 1/2553)   และร่างแผนพฒันาสามปี   (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
ก่อนท่ีจะเสนอคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  พิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป 
 

  ดงันัน้เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายดังกล่าว จึงขอเชิญหัวหน้าทุกส่วนราชการเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ในวนัพธุท่ี  9   เดือน   มิถนุายน   
พ.ศ.  2553    

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชมุตามวนัและเวลาดงักลา่ว 
 

       (ลงช่ือ) 
           (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
       ประธานคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนฯ 

-รับทราบ- 
 
 (นางกาญจนพรรณ  วิริยะ) 
ต าแหน่ง  หวัหน้าสว่นการคลงั 

-รับทราบ- 
 
 (นายโกศิลป์  แข่งขนั) 
  ต าแหน่ง  หวัหน้าสว่นโยธา 



 

บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2551 ลงวนัท่ี  9     เดือน    มิถนุายน    พ.ศ.2553 
เร่ือง ขอเชิญประชมุคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

เรียน  คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย     1.  ร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม 
       เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี 1/2553)      จ านวน   1  ชดุ 
  2.  ร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556)     จ านวน   1  ชดุ 
  3.   ระเบียบวาระการประชมุ      จ านวน  1   ชดุ 
  4.   ค าสัง่องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ท่ี  ........ /2553   จ านวน   1  ชดุ 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ได้จัดให้มีการด าเนินการประชุม
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เพ่ือจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.
2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี 1/2553) และร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ไปเมื่อวนัท่ี 9  เดือน 
มิถนุายน  พ.ศ. 2553 ไปแล้วนัน้ 
  

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  2548 ข้อ ข้อ 17 (3) และข้อ22 (2)   ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาฯ ก่อนท่ีจะ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือน าเสนอตอ่สภาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย ตอ่ไป  
  

 ดงันัน้ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายดงักลา่ว  จงึขอเชิญคณะกรรมการฯ  ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันพฤหัสบดีที่  10  
เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  2553  ต้ังแต่ เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย   
 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชมุตามวนัและเวลาดงักลา่ว 
 

   

       (ลงช่ือ) 
            (นางสภุาวดี  ช านาญไพร) 
        ประธานคณะกรรมการพฒันา  อบต.เมือเงพีย 



  

บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย    อ าเภอบ้านไผ่   จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2553 ลงวนัท่ี 14    เดือน    มิถนุายน    พ.ศ.2553 
เร่ือง การอนมุตัิแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี1/2553) และแผนพฒันา
 สามปี  (พ.ศ. 2554-2556) 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1.  แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
 (ฉบบัท่ี1/2553)       จ านวน 1 ฉบบั 
  2.   แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2554-2556)     จ านวน 1 ฉบบั 
  3.   ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย   จ านวน 2 ชดุ 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ได้จดัท าร่างแผนพฒันา
สามปี(พ.ศ. 2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี1/2553) และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554-2556) ขึน้และได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เมื่อวันท่ี 11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  
2553  ประกอบกบัได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ในคราวประชมุสภา
ฯ  สมยัสามญั  สมยัท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2553  เม่ือวนัท่ี  14  เดือน  มิถนุายน  พ.ศ.  2553 
 

 อาศยัอ านาจตามความในข้อ  17 ,18  และข้อ  22  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  จึงได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี1/2553) และร่างแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2554-2556) พร้อมประกาศ (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท่ีสง่มาพร้อม) นีเ้พ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิ 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนมุตัิ 
 

      (ลงช่ือ) 
           (นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- เหน็ควรอนุมัติ 
 

           (นายไพโรจน์  ไกรเสน) 
ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย             -  อนุมัติ 
        
 
                  (นางสภุาวดี  ช านาญไพร) 
       นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  
 



 

 
บันทกึข้อความ 

 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2551      ลงวนัท่ี 14    เดือน    มิถนุายน    พ.ศ.2553 
เร่ือง สง่แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552-2554) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี1/2552) 
 
เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพียหมูท่ี่............. 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1.  แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
 (ฉบบัท่ี1/2553)       จ านวน 1 ฉบบั 
  2.   แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2554-2556)     จ านวน 1 ฉบบั 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ได้จดัท าร่างแผนพฒันา
สามปี(พ.ศ. 2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบบัท่ี1/2553) และแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2554-2556) ขึน้และได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  เมื่อวนัท่ี 11 เดือน  มิถนุายน  พ.ศ.  2553  
ประกอบกับได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ในคราวประชุมสภาฯ  

สมยัสามญั  สมยัท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2553  เม่ือวนัท่ี  14  เดือน  มิถนุายน  พ.ศ.  2553 ไปแล้วนัน้ 
 

 เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพืน้ท่ี โดยมี
แผนพฒันาฯ   เป็นตวัก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน  อีกทัง้เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางท่ีก าหนด  ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  จึงขอส่ง แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  (ฉบบัท่ี

1/2553) และแผนพฒันาสามปี    (พ.ศ.2554-2556) ท่ีผ่านการอนมุตัิจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสง่มาพร้อมนี)้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัริาชการตอ่ไป 

  

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
      (ลงช่ือ) 
              (นางสภุาวดี  ช านาญไพร) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 



 
 

บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2552 ลงวนัท่ี 8    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.2552 
เร่ือง สง่แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555)  
 
เรียน  หวัหน้าสว่นราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ผ่านปลดัองคืการบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555)  จ านวน 1 ฉบบั 
 

ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้จัดท าร่าง
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาองคืการบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เม่ือวันท่ี  25  เดือน มิถุนายน  
พ.ศ. 2552  ประกอบกับได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ใน
คราวประชมุสภาฯ  สมยัวิสามญั  สมยัท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.2552  เม่ือวนัท่ี  30  เดือน มิถนุายน  พ.ศ.2552  และ
โดยอนมุตัขิองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย ไปแล้วนัน้ 

 

เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพืน้ท่ี 
โดยมีแผนพฒันาประจ าปี พ.ศ.2553  เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางท่ี
ก าหนด  ข้าฯ จึงขอส่ง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ท่ีผ่านการอนมุตัิจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเพีย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัริาชการตอ่ไปจงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

  

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
       

(ลงช่ือ) 
           (นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ความเห็น……………………………………………

………………………………………………….….. 
 

(ลงช่ือ) 
 (นางสกุญัญา  จิตสงบ) 
   ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

ส าหรับหวัหน้าสว่นราชการและเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ 
รับทราบ.................................................................. 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ...................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................. 



บันทกึข้อความ 
 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2552 ลงวนัท่ี 8    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.2552 
เร่ือง สง่แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555)  
 
เรียน  หวัหน้าสว่นราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ผ่านปลดัองคืการบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555)  จ านวน 1 ฉบบั 
 

ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ได้จัดท าร่าง
แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2553-2555) เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาองคืการบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เม่ือวันท่ี  25  เดือน มิถุนายน  
พ.ศ. 2552  ประกอบกับได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ใน
คราวประชมุสภาฯ  สมยัวิสามญั  สมยัท่ี  2  ประจ าปี  พ.ศ.2552  เม่ือวนัท่ี  30  เดือน มิถนุายน  พ.ศ.2552  และ
โดยอนมุตัขิองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย ไปแล้วนัน้ 

 

เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพืน้ท่ี 
โดยมีแผนพฒันาประจ าปี พ.ศ.2553  เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางท่ี
ก าหนด  ข้าฯ จึงขอส่ง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ท่ีผ่านการอนมุตัิจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเพีย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัริาชการตอ่ไปจงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

  

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
       

(ลงช่ือ) 
           (นางสาวบณุยานชุ  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ความเห็น……………………………………………

………………………………………………….….. 
 

(ลงช่ือ) 
 (นางสกุญัญา  จิตสงบ) 
   ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

ส าหรับหวัหน้าสว่นราชการและเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ 
รับทราบ.................................................................. 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ...................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................. 



 
บันทกึข้อความ 

 

สว่นราชการ ส านกัปลดัฯ องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
ท่ี....ขก 86201........./2551 ลงวนัท่ี      เดือน   ธนัวาคม    พ.ศ.2551 
เร่ือง สง่แผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2552 
 
เรียน  หวัหน้าสว่นราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ผ่านปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย   1. แผนการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2552 จ านวน  1 ฉบบั 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  ได้จัดท า
ร่าง แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย  เม่ือวนัท่ี  25  เดือน   ธนัวาคม   พ.ศ.  2551   

  

เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพืน้ท่ี 
โดยมีแผนพฒันาฯ  เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางท่ีก าหนด  ข้าฯ จึงขอ
สง่ แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  งบประมาร  พ.ศ.2552   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิราชการตอ่ไปจึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

  

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
       

(ลงช่ือ) 
        (นางสาวเยาวมาลย์  เมินเมือง) 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ความเห็น……………………………………………

………………………………………………….….. 
 

(ลงช่ือ) 
 (นางสกุญัญา  จิตสงบ) 
   ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเพีย 
 

ส าหรับหวัหน้าสว่นราชการและเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ 
รับทราบ.................................................................. 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ...................................................................... 
รับทราบ.................................................................... 
รับทราบ................................................................... 
รับทราบ.................................................................. 



 
  


