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เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖(๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบล       
หัวหนอง  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง      
ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองได้  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว 2931       
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562)  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ  17  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ฉบับปัจจุบัน      
มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  โดยพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  และยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.  2561 - 2580)  โดยในระยะเริ่มแรก
ของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565)  ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.  2561 - 2565)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ในคราวประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  
1/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวและด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
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                                                 ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
                                           วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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