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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ 

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖5) 
------------------------------------- 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพ่ือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ทุกประการ โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ซับเปิบให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2562 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ พิจารณาอนุมัติตามล าดับแล้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

จึงประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ซับเปิบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
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ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงิน
อุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลซับเปิบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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