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-สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ครั้งที่ ๒ /2561
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. 256๑ เวลา 09.30 น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
********************************************
-----------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

๕
๖
๗

ชื่อ-สกุล
นางเบญญาภา โสเขียว
นางไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์
นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร
นายธนภัทร เผ่าบ้านฝาง

นางทองม้วน สมีดี
นายสมถวิล เค้าแคน
นางสาวสุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์

ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ปลัด อบต. บ้านลาน
เบญญาภา โสเขียว
ผู้อานวยการกองคลัง
ไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์
หัวหน้าสานักปลัด
จิรัฐกานต์ แสงสารวัตร
นายช่างโยธาชานาญงาน
ธนภัทร เผ่าบ้านฝาง
รักษาราชการแทน
อานวยการกองช่าง
ประชาคม หมู่ที่ ๓
ทองม้วน สมีดี
ประชาคม หมู่ที่ ๖
สมถวิล เค้าแคน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
๑
นายไพจิต เชิดโกทา

ตาแหน่ง
ประชาคม หมู่ที่ ๑๓

ลายมือชื่อ
ไพจิต เชิดโกทา

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
รองปลัด อบต.
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
เสวก ลารังสิต
สมชัย ไสยะวงษา
ศุภชัย สีเนย์
พงณพัช ชาวเหนือ
สุธาสินี เชิดโกทา

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๔

ชื่อ-สกุล
นายเสวก ลารังสิต
นายสมชัย ไสยะวงษา
นายศุภชัย สีเนย์
นายพงณพัช ชาวเหนือ
นางสาวสุธาสินี เชิดโกทา
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางเบญญาภา โสเขียว ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทาหน้าที่ประธานในการ
ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นางเบญญาภา โสเขียว วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ประธานที่ประชุม
ส่วนตาบลบ้านลานเพื่อจัดทาร่างแผนแผนการดาเนินงานประจาป 2562 ให้แล้ว
เสร็จภายในวัน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ซึง่ ได้ประกาศใช้งบประมาณเมื่อวันที่ 14
กันยายน พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการฯต้องจัดทาร่างแผนดาเนินงานแล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานเห็นชอบก่อนให้ผู้บริหาร
ประกาศใช้เป้นลาดับต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ขอผ่าน -

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
นางเบญญาภา โสเขียว 3.1 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงานประจาป 2562 เชิญเลขานุการแจ้ง
ประธานที่ประชุม
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ
นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนดาเนินงานจะประกอบด้วย ระเบียบ
เลขานุการฯ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 อยู่ 3 ข้อ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยอยู่ 2 ฉบับคือ
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ9 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน กรรมการและเลขานุการ
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(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้
บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ชว่ ยเลขานุการกรรมการตามข้อ ๙ (๓) ให้มีวาระอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละสองปและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 การจัดทา
แผนการดาเนินงานให้จัดทาตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการ
ดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาป งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
๔ หนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดรูปแบบแผนการ
ดาเนินงาน ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์ /งบประมาณ
แผนการดาเนินงานหมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปงบประมาณนั้น
จุดมุ่งหมายของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
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1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดาเนินงาน
ในปงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงาน
และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาป งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่า การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้ว
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1,2,3,4,......)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกัยุทธศาสตร์
และแผนงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ป โดยมี
เค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนาวัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานประโยชน์ของแผนการดาเนินงานโดยนาเสนอ
ดังนี้
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ,บัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนาเสนอ และบัญชีครุภัณฑ์ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดาเนินงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จานวนโครงการที่ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดจานวน
งบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
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การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่
ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ และการคิด
เป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวม
ทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็น
ร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 .ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อม
แสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน
อีกปหนึ่ง
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (แบบ ผด. 02/1)
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น แผนดาเนินงาน ประจาป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ รายละเอียด
ของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อทั้งหมด/งบประมาณ (บาท)/ สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุด
เดือนกันยายนอีกปหนึ่ง ซึ่งแยกออกตามแผนงาน
5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ( พ.ศ.
2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากแผนพัฒนาสามปเป็นแผนพัฒนาสี่ แก้ไขจาก “ แนวทางการ
พัฒนา” เป็น “ แผนงาน”
นางเบญญาภา โสเขียว
ทั้งหมดที่เลขานุการได้กล่าวมานั้นเป็นขั้นตอนจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประธานที่ประชุม
เราจะมาจัดทาแบบ ผด.02 ก่อนแล้วจึงจะทาแบบ ผด 01 ซึ่งเป็นแบบสรุป ฝ่าย
เลขานุการได้ แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทาร่าง
แผนดาเนินให้คณะกรรมการ ตามบันทึกข้อความที่ ขก 84801 / - ลงวันที่
๒ ตุลาคม 2561
ตามที่ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
โดยเรียงข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ด้านของ อบต.บ้านลาน แต่ละ
ยุทธศาสตร์จะมีโครงการตามแผนงานต่างๆ รายละเอียดจะให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาที่ละยุทธศาสตร์และแผนงาน สรุปขณะนี้เราได้จัดทา แบบ ผด.02 ตาม
แบบแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปงบประมาณ
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พ.ศ. 2562 .ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดย
มีลาดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ
(บาท)/ สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน
โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง ทุกโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปข้อมูลโครงการเพื่อจัดทาแบบ ผด.01
แล้วโดยมีข้อมูลตามเอกสารที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับ
ทางคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการทุกท่านคงได้พิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ขอมติที่ประชุมที่จะนาร่างแผนดาเนินงานที่จัดทาในวันนี้เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ขอมติที่ประชุมค่ะ
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
นางเบญญาภา โสเขียว ที่ประชุมมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องที่จะเสนอแน่ะ ปรึกษาหารือที่ประชุมอีกหรือไม่ หาก
ประธานที่ประชุม
ไม่มี ก็ขอปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

จิรัฐกานต์ แสงสารวัตร
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร )
เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลงชื่อ

เบญญาภา โสเขียว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเบญญาภา โสเขียว)
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

