ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
***************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาดังกล่าว ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองไผ่ ได้อนุมัติร่างแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนาแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) โดยให้มีผล
นับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๔๔-120660
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
(ลงชื่อ)

สมทรง สวัสดิส์ ลุง
(นายสมทรง สวัสดิ์สลุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่

ที่ ชย 77301/ว369

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ๓6240
7 สิงหาคม ๒๕๖2

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
เรียน กานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,โรงเรียนทุกแห่งในตาบลหนองไผ่,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ตาบลหนองไผ่
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) จานวน 1 ฉบับ
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) จานวน 1 ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่ มีการทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.
2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบและขอความร่วมมือท่านปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และ
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สมทรง สวัสดิ์สลุง
(นายสมทรง สวัสดิ์สลุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
สานักงานปลัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-120660
http://www.nangpaisao.go.th

ที่ ชย 77301/449

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓624๐
24 กันยายน ๒๕๖2

เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
เรียน นายอาเภอเมืองชัยภูมิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5)

จานวน ๑ ฉบับ
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) จานวน ๑ เล่ม

ด้ว ยองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองไผ่ ได้ดาเนิน การจัด ทบทวนและจัด ทาแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้ประกาศใช้
แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
จะต้องแจ้งให้นายอาเภอเมืองชัยภูมิทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้ เป็น ไปตามระเบียบดั งกล่ าว องค์การบริหารส่ ว นตาบลหนองไผ่ จึงขอส่ ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และส่งรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ. 2561
- 2565) ให้ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สมทรง สวัสดิ์ลุง
(นายสมทรง สวัสดิ์สลุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
งานแผนและงบประมาณ
สานักงานปลัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-120660
www. nongpaisao.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

