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  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สด ที่มท 0810.3/ว2931  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2562 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน 2562  นั้น และเพ่ือประโยชน์ของประชาน มีความจำเป็นจะต้อง
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22, ข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2 ด้วยนั้น 
  บัดนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 
๒๕65) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยม้า  ผ่านการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  เพ่ือให้ความ
เห็นชอบในการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 
๒๕63  เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  ๒๕63  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ  วันที่  12  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕63 
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    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
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 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) 

พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

 บัดนี้  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมพัฒนา

ท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563    ผู้บริหารท้องถิ่น จึงไดน้ำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563   ได้ให้ความเห็น 

ชอบเรียบร้อยแล้ว  และผู้บริหารท้องถิน่ จึงประกาศใช้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และเงินสะสม หนังสือ

สั่งการที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ  ตลอดจนคำสั่ง และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องและ

พร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น    ให้การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และให้การดำเนินงานไม่เกิดความซ้ำซ้อน มี

ความสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงมากข้ึนต่อไป 
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