
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕ 

………………………………………..……………….. 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  มีประกาศลงวันที่  ๒๓ 
เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  นั้น 
 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในกาจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  จึงได้เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐)  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  โดยเป็นไปตามความในข้อ  ๔  และ  ข้อ  ๒๒/๑  วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  และ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เลิงแฝกและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ตาม
มาตรา  ๔๖  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  เรียบร้อยแล้ว 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒๒/๑  วรรคสอง  ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ิมเติม
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
๒๕๖๖– ๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว  เพ่ือน าไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป    

                             ประกาศ   ณ  วันที่  ๒  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 

              
(นายโชคชัย  แก้วไชย)                                                                                                           

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 



ค ำน ำ 

 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล        
เลิงแฝก  ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องใช้แผนพัฒนาในการบริหารงาน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และ  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.๒๕๖๑  นั้น  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  โดยยึดหลักการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหาความต้องการของตนเอง  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้
จัดเก็บ  วิเคราะห์ข้อมูล  และน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจึงได้ด าเนินการจัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชาคม  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพ่ิมเตมิ  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและเพ่ิมเติมปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
               องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 



สำรบัญ 
 

            หน้า 
บันทึกหลักการและเหตุผล           ๑ 
บัญชีสรุปโครงการ            3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                 ๘ 



บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
กำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 

หลักกำร 
 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพ่ือจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 “ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  (๑)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 “ข้อ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

1 

 

 



 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ด าเนินการจัดท าและประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐)  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้น 

เหตุผล 

 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
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