
ประกาศองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง

เรรรื่อง  ประกาศใช ชแผนพพัฒนาสสรื่ปส   (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. ๒๕๖ 4)

--------------------------------------------

ด ชวยองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง อตาเภอศรสวริไล 
จพังหวพัดบบึงกาฬ ได ชดตาเนรินการจพัดทตาแผนพพัฒนาสสรื่ปส  (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ.
๒๕๖ 4) เปป็ นไปตามขพั ขั้นตอนของระเบสยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ชวยการ
จพัดทตาแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น พ.ศ. ๒๕๔ 8 และ
แผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น (ฉบพับทสรื่ 2) พ.ศ. ๒๕ 59 
ประกอบกพับสภาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ได ชพริจารณาให ช
ความเหป็นชอบรสางแผนพพัฒนาสสรื่ปส   (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. ๒๕๖ 4) เมรรื่อ
การประชชุมสภาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  สมพัยสามพัญประจตาปส  
สมพัยทสรื่ 1/๒๕ 61  ครพั ขั้งทสรื่ 1 เมรรื่อวพันทสรื่ 25 กชุมภาพพันธค์ ๒๕ 61 ทพั ขั้งนสขั้เพรรื่อใช ช
เปป็ นกรอบในการจพัดทตางบประมาณรายจสายประจตาปส  และงบประมาณราย
จสายเพริรื่มเตริม รวมทพั ขั้งวางแนวทางเพรรื่อให ชมสการปฏริบพัตริให ชบรรลชุวพัตถชุประสงคค์
ตามโครงการทสรื่กตาหนดไว ชในแผนพพัฒนาสสรื่ปส   และตอบสนองความ
ต ชองการของประชาชนในท ชองถริรื่นตสอไป

ดพังนพั ขั้น อาศพัยอตานาจตาม ข ชอ ๒๔ แหสงระเบสยบกระทรวง
มหาดไทยวสาด ชวยการจพัดทตาแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น 
พ.ศ. ๒๕๔ 8 และแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น (ฉบพับทสรื่ 
2)   พ.ศ. ๒๕ 59 จบึงประกาศใช ชแผนพพัฒนาสสรื่ปส  (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. 
๒๕๖ 4) มาให ชทราบโดยทพัรื่วกพัน

จบึงประกาศให ชทราบโดยทพัรื่วกพัน

ประกาศ  ณ  วพันทสรื่  25  เดรอน  กชุมภาพพันธค์  พ.ศ.  ๒๕ 61

( นายประยยูญ  มงคลนตา )
 นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง

 



ประกาศองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง

เรรรื่อง  ประกาศใช ชแผนพพัฒนาสสรื่ปส   (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. ๒๕๖ 4) ฉบพับทสรื่
๒

--------------------------------------------

ด ชวยองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง อตาเภอศรสวริไล 
จพังหวพัดบบึงกาฬ ได ชดตาเนรินการจพัดทตาแผนพพัฒนาสสรื่ปส  (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ.
๒๕๖ 4) เปป็ นไปตามขพั ขั้นตอนของระเบสยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ชวยการ
จพัดทตาแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น พ.ศ. ๒๕๔ 8 และ
แผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น (ฉบพับทสรื่ 2) พ.ศ. ๒๕ 59 
ประกอบกพับสภาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ได ชพริจารณาให ช
ความเหป็นชอบรสางแผนพพัฒนาสสรื่ปส   (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. ๒๕๖ 4) เมรรื่อ
การประชชุมสภาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  สมพัยสามพัญประจตาปส  
สมพัยทสรื่ 4/๒๕๕ 9  ครพั ขั้งทสรื่ 1 เมรรื่อวพันทสรื่ 25 พฤศจริกายน ๒๕๕ 9 ทพั ขั้งนสขั้เพรรื่อ
ใช ชเปป็ นกรอบในการจพัดทตางบประมาณรายจสายประจตาปส  และงบประมาณ
รายจสายเพริรื่มเตริม รวมทพั ขั้งวางแนวทางเพรรื่อให ชมสการปฏริบพัตริให ชบรรลชุ
วพัตถชุประสงคค์ตามโครงการทสรื่กตาหนดไว ชในแผนพพัฒนาสสรื่ปส   และตอบสนอง
ความต ชองการของประชาชนในท ชองถริรื่นตสอไป

ดพังนพั ขั้น อาศพัยอตานาจตาม ข ชอ ๒๔ แหสงระเบสยบกระทรวง
มหาดไทยวสาด ชวยการจพัดทตาแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น 
พ.ศ. ๒๕๔ 8 และแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น (ฉบพับทสรื่ 
2)   พ.ศ. ๒๕ 59 จบึงประกาศใช ชแผนพพัฒนาสสรื่ปส  (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. 
๒๕๖ 4) ฉบพับทสรื่ ๒ มาให ชทราบโดยทพัรื่วกพัน

จบึงประกาศให ชทราบโดยทพัรื่วกพัน

 



ประกาศ  ณ  วพันทสรื่  2 ๙  เดรอน  มริถชุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐

( นายประยยูญ  มงคลนตา )
 นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง

ประกาศองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง
เรรรื่อง  ประกาศใช ชแผนพพัฒนาสสรื่ปส   (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. ๒๕๖ 4) 

แก ชไขเพริรื่มเตริม (ฉบพับทสรื่ 2)

--------------------------------------------

ด ชวยองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง อตาเภอศรสวริไล 
จพังหวพัดบบึงกาฬ ได ชดตาเนรินการจพัดทตาแผนพพัฒนาสสรื่ปส  (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ.
๒๕๖ 4) เปป็ นไปตามขพั ขั้นตอนของระเบสยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ชวยการ
จพัดทตาแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น พ.ศ. ๒๕๔ 8 และ
แผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น (ฉบพับทสรื่ 2) พ.ศ. ๒๕ 59 
ประกอบกพับสภาองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง  ได ชพริจารณาให ช
ความเหป็นชอบรสางแผนพพัฒนาสสรื่ปส   (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. ๒๕๖ 4)  
แก ชไขเพริรื่มเตริม (ฉบพับทสรื่ 2) เมรรื่อการประชชุมสภาองคค์การบรริหารสสวนตตาบล
นาสะแบง  สมพัยสามพัญประจตาปส  สมพัยทสรื่ 2/๒๕ 61  ครพั ขั้งทสรื่ 1  เมรรื่อวพันทสรื่ 5 
มริถชุนายน ๒๕ 61 ทพั ขั้งนสขั้เพรรื่อใช ชเปป็ นกรอบในการจพัดทตางบประมาณรายจสาย
ประจตาปส  และงบประมาณรายจสายเพริรื่มเตริม รวมทพั ขั้งวางแนวทางเพรรื่อให ชมส

 



การปฏริบพัตริให ชบรรลชุวพัตถชุประสงคค์ตามโครงการทสรื่กตาหนดไว ชในแผนพพัฒนาสสรื่
ปส   และตอบสนองความต ชองการของประชาชนในท ชองถริรื่นตสอไป

ดพังนพั ขั้น อาศพัยอตานาจตาม ข ชอ ๒๔ แหสงระเบสยบกระทรวง
มหาดไทยวสาด ชวยการจพัดทตาแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น 
พ.ศ. ๒๕๔ 8 และแผนพพัฒนาขององคค์กรปกครองสสวนท ชองถริรื่น (ฉบพับทสรื่ 
2)   พ.ศ. ๒๕ 59 จบึงประกาศใช ชแผนพพัฒนาสสรื่ปส  (พ.ศ. ๒๕ 61 - พ.ศ. 
๒๕๖ 4) แก ชไขเพริรื่มเตริม (ฉบพับทสรื่ 2) มาให ชทราบโดยทพัรื่วกพัน

จบึงประกาศให ชทราบโดยทพัรื่วกพัน

ประกาศ  ณ  วพันทสรื่  5  เดรอน  มริถชุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖ 1

( นายประยยูญ  มงคลนตา )
 นายกองคค์การบรริหารสสวนตตาบลนาสะแบง


