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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองนอ้ย 

 

 



ค ำน ำ 
    ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.

2561-2565)แก้ไข/เพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และประกำศใชแ้ล้วตั้งแต่วันที่ 23 เดือน 

สิงหำคม พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณ อุดหนุนตำมโครงกำรกำรเป็นเจ้ำภำพ

จัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2564) “ศรสีะเกษเกมส์” และกำรแข่งขันกีฬำคนพิกำร

แหง่ชำติ ครัง้ที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครล ำดวนเกมส์” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว  นั้น 

    อ้ำงถึง หนังสืออ ำเภอกันทรำรมย์  ที่ ศก 0023.8/ว 103 ลงวันที่ 7 มกรำคม 

2564  เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรเป็นเจำ้ภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ ครั้งที่ 47 

(พ.ศ.2564) “ศรสีะเกษเกมส์” และกำรแขง่ขันกีฬำคนพิกำรแห่งชำติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นคร

ล ำดวนเกมส”์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 และได้จัดส่งโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ

อุดหนุนกำรเป็นเจำ้ภำพดังกล่ำวจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลทุกแห่งๆละ 150,000 บำท   

    เนื่องจำกโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนดังกล่ำว ได้มีบรรจุไว้

ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ในชอ่ง

ปีงบประมำณ 2563 ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้มกีำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินโครงกำรมำเป็น

ปีงบประมำณ 2564 

  โดยอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  

ข้อ  9   ให้ยกเลิกควำมในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561และใหใ้ช้ควำมต่อไปนีแ้ทน 

   “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็นอ ำนำจของ

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใหส้่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่

เปลี่ยนแปลงใหส้ภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แหง่พระรำชบัญญัติสภำต ำบล

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ตำมวรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่น

ดังกล่ำวใหผู้บ้ริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พรอ้มทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยมี่น้อยกว่ำ

สำมสิบวันนับแตว่ันที่ผูบ้ริหำรท้องถิ่นประกำศใช้”                                                                                                                    

           ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองนอ้ย จึงด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นแผนงำนกำรด ำเนินงำนวำง

แผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณให้มคีวำมถูกต้องตำมระเบียบฯและกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวบรรลุตำม

วัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ตอ่ประชำชน เยำวชนในต ำบลเมืองน้อยและจังหวัดศรสีะเกษต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 
เหตุผลและความจ าเป็น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้การจัดท าแผนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถน านโยบายและข้อสังการของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคตามระเบียบส านักนายกรัฐมนจรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข/เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ อุดหนุนตามโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 
47 (พ.ศ. 2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นคร
ล าดวนเกมส”์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว  นั้น 
  อ้างถึง หนังสืออ าเภอกันทรารมย์  ที่ ศก 0023.8/ว 103 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564  เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47(พ.ศ.2564) “ศรีสะเกษ
เกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครล าดวนเกมส์” ประจ าปี
งบประมาณ 2564 และได้จัดส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพดังกล่าว
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งๆละ 
150,000 บาท  เนื่องจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าว ได้มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 ในช่อง
ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการมาเป็นปีงบประมาณ 
22564 นั้น 
   ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ  9   ให้
ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยมี่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 
 

หน้า 1 
 



โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
๔.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครล าดวนเกมส์”ประจ าปีงบประมาณ 2564 
                                                                                                               
           ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 ถูกต้องตามระเบียบฯและการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เยาวชนในต าบลเมืองน้อยและ
จังหวัดศรีสะเกษต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน้า 2 



                                                                                บัญชีโครงการพัฒนา                                                                       แบบ ผ.01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
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๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

ศำสนำ และวัฒนธรรม 

๔.๑  แผนงำนกำรศึกษำ 

๔.๒  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ 

       นันทนำกำร 
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รวม - - - - - - 1 150,000 - - 1 150,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 1 150,000 - - 1 150,000 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบรหิารจัดการภาครฐัและธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท่ี จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างภูมิคุ้มนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ ตามโครงการขอรับ
งบประมาณอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกึฬา
แห่งชาติครั้งท่ี 47 พ.ศ. 2564 
“ศรีสะเกษเกมส์” และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ครั้งท่ี 37 พ.ศ. 2564 “นคร
ล าดวนเกมส์”  

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
ศรีสะเกษมีสถานท่ีมาตรฐาน
ปลอดภัยในการออกก าลังกาย 
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการกีฬาของจังหวัดศรีสะ
เกษและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนฯลฯ 

สนามกีฬาในจังหวัดศรีสะเกษ
จ านวน 45 สนามได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้มี
มาตรฐานสากลปลอดภัย เพื่อ
รองรับการให้บริการประชาชน
ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษและการ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

- - - 150,000 - ร้อยละของสนาม
กีฬาภายใน
จังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมให้มี
มาตรฐาน 

ประชาชน เยาวชนใน
จังหวัดศรีสะเกษมีสนาม
กีฬาท่ีมีมาตรฐาน 
ปลอดภัยในการออกก าลัง
กาย การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับกีฬาอันเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการกีฬาของจังหวัด
ศรีสะเกษและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 

หนำ้ ๔
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
ที่  ศก 77401/                       วันที่       21   มกราคม 2564 
เรื่อง    เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 

 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
  “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 
     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยมี่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 

    องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง   ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2564  และมีมติให้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นฯดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ให้สภาองค์การบริการส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. 2537  ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป ตามเอกสารแนบท้าย 
 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 

                 (ลงชื่อ) 
                                    (นางทัศนีย์  จันทร์แจ่ม) 
                                                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
................................................................. 
(ลงชื่อ 
       (นายวชัรินทร์  บุญเริ่ม) 
         หัวหน้าส านักปลัด 
 



 
         -2- 
ความเห็นของปลัด อบต. 
.......................................................... 
......................................................... 
(ลงชื่อ)พ.จ.ต. 
          (ประทวน  วราพุฒ) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
                                                            
(     )  ทราบและจะได้เสนอสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป 
(     ) ไม่เห็นควรด าเนินการต่อไป เพราะ............................................................... 
(ลงชื่อ) 
            (นายไพบูลย์  ค าศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร      ส ำนกัปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย        

ท่ี  ศก  ๗๗๔๐๑/    วันท่ี   12  พฤศจิกำยน  2563    

เร่ือง กำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำรำ่งแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  

          เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2563    

เรียน   ประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย 

 

เรื่องเดิม    

    ตำมค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อยท่ี 128/2561   เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำทอ้งถิ่น  ลงวันท่ี  2  เมษำยน 2562 

ข้อเท็จจริง     

   เนื่องจำกปัจจุบันสภำพแวดลอ้ม สภำพปัญหำในพืน้ท่ี บริบททำงสังคมได้มีกำรเปลี่ยนแปลงท ำให้แผนพัฒนำทอ้งถิ่นท่ี

มอียู่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนได้อยำ่งเต็มท่ี ดังนัน้เพื่อให้แผนพัฒนำท้องถิ่น มคีวำมสมบูรณ์ถูกตอ้ง มี

แนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ท่ีวำงไว ้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ทันต่อบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลงไป จึงจ ำเป็นต้องมกีำรเพิ่มเตมิโครงกำรในแผนพัฒนำทอ้งถิ่นเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทอ้งถิ่นต่อไป 

  ดังนัน้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชนข์องประชำชน กำร

เพิ่มเตมิแผนพัฒนำทอ้งถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดังนี้ 

  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำทอ้งถิ่นท่ีเพิ่มเตมิพร้อมเหตุผลและ

ควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 

  (๒) คณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิน่และประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำรำ่งแผนพัฒนำทอ้งถิ่นท่ีเพิ่มเตมิ ส ำหรับองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลให้สง่ร่ำงแผนพัฒนำทอ้งถิ่นท่ีเพิ่มเตมิให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่ง

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำทอ้งถิ่นดง้กลำ่วใหผู้บ้ริหำรท้องถิ่น

ประกำศใช ้พรอ้มท้ังปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกว่ำสำมสบิวันนับแตว่ันท่ีผู้บริหำรประกำศใช้ 

   ดังนัน้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 4 

พ.ศ. 2563  นี้ขึ้น   เพื่อให้มคีวำมเหมำะสม สอดคลอ้งกับปัญหำและควำมตอ้งกำรของประชำชน และเพ่ือให้สำมำรถ

แก้ปัญหำ ควำมจ ำเป็นเร่งดว่น ทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบันอีกท้ังใชเ้ป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อไป   และ

กำรเพิ่มเตมิแผนพัฒนำพัฒนำทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี  4  พ.ศ. 2563  ในคร้ังน้ี  จะเกดิประโยชน์

สูงสุดแก่ประชำชนและองค์กรเป็นส ำคญั  โดยมวัีตถุประสงค์ดังนี้       

    



 1 เพื่อให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) มีควำมสอดคล้อง

กับสภำพพื้นท่ีและสถำนกำรณใ์นปัจจุบันมำกท่ีสุด 

 2 เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งดว่นใน

กำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดอืดร้อนของประชำชน 

ข้อระเบียบ / กฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชนข์องกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอำจเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำทอ้งถิ่นสีปี่ได้ โดยด ำเนินกำรดังนี ้

 (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำทอ้งถิ่นสี่ปีเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง

พร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 

 (2) คณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิน่และประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำรำ่งแผนพัฒนำทอ้งถิ่นสปีีท่ีเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง 

ส ำหรับองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำทอ้งถิ่นท่ีเพิ่มเตมิให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 

46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ดัวย 

 เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับควำมเห็นชอบแลว้ให้ส่งแผนพัฒนำทอ้งถิ่นดังกลำ่วใหผู้บ้ริหำรท้องถิ่น

ประกำศใช ้พร้อมท้ังปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกว่ำสำมสบิวันนับแตว่ันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้                                                    

ข้อพิจารณา 

   เพื่อให้กำรจัดท ำรำ่งแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 4  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง 

มหำดไทยว่ำดว้ยกำรจัดท ำแผนฯ  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพจิำรณำจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น  

ในวันท่ี  24  พฤศจิกำยน  2563  เวลำ  10.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย  ต่อไป 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพจิำรณำ 

         (นำงทัศนีย์   จันทร์แจ่ม) 

               ผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 

ควำมเห็นของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

       

(ลงช่ือ)....................................... 

          (นำยวัชรินทร์  บุญเร่ิม) 

            กรรมกำรและเลขำนกุำร 

ควำมเห็นของประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

...................................................................................... 

(ลงช่ือ) พ.จ.ต.......................................... 

                  (ประทวน  วรำพฒุ) 

      ประธำนกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ 

 



  

 

  

ท่ี  ศก  77๔๐๑ /ว                                                                   ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย 

                                                                                                   อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

                                                                                                   33130 

 

                                                   13  มกรำคม  2564 

เร่ือง  ขอเชญิประชุมกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เปลีย่นแปลง ครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2564 

เรียน  คณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่น อบต.เมอืงน้อย(...............................................................) 

สิ่งท่ีสง่มำด้วย  ระเบียบวำระกำรประชุม ฯ       จ ำนวน ๑ ฉบับ  

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 10 ให้เพิ่มควำมตอ่ไปน้ีเป็นขอ้ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548   

 “ข้อ 22/1 เพื่อประโยชนข์องประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำทอ้งถิ่น ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น ส ำหรับองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลให้สง่ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำ

ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมวรรคหนี่งได้รับควำมเห็นชอบแลว้ ให้ส่งแผนพัฒนำทอ้งถิ่นดังกลำ่วให้ผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศใช ้พรอ้มท้ังปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยมี่นอ้ยกว่ำสำมสบิวันนับแตว่ันท่ีผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้” 

  จึงขอเชญิประชุมจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 5   พ.ศ.  2564ดังกลำ่ว  

ในวันท่ี  20  มกรำคม 2564  เวลำ 10.00 น. ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย     

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน     

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

(นำยไพบูลย ์  ค ำศรี) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย 

 

ส ำนักงำนปลัด อบต.เมอืงน้อย 

โทร.045-812004 

 



ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต.เมอืงนอ้ย 

เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 

วันที่  20  มกรำคม 2564   เวลำ 10.00 น. 

ณ   หอ้งประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองนอ้ย 

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

ระเบียบวำระที่ ๑   เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ  

     ................................................................................................................ 

……………………………………………… 

ระเบียบวำระที่ ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

   - ไมมี 

ระเบียบวำระที่ ๓   เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ  

     ๓.๑ จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5    

                                     พ.ศ. 2564 

 ระเบียบวำระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ  

   ............................................................................................................. 

   ............................................................................................................ 

 

 

**************************** 

 

 

 

 

 



                                                    บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเมอืงน้อย 

ท่ี  ศก 77401/                       วันท่ี     25  พฤศจิกำยน   ๒๕63 

เร่ือง    เสนอร่ำงแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเตมิ  ครัง้ท่ี 4พ.ศ. 2563 

 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเมอืงน้อย 

 เร่ืองเดิม 

  ตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่

แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ22  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเตมิ ส ำหรับองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลให้สง่ร่ำงแผนพัฒนำทอ้งถิ่นท่ีเพิ่มเตมิให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

พจิำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ด้วยนัน้ 

  ข้อเท็จจริง 

    คณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่นและประชำคมท้องถิ่นได้ร่วมกันพจิำรณำรำ่งแผนพัฒนำทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2561-

2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2563  และได้มีมตเิห็นชอบแลว้จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำและประชำคมท้องถิ่น

เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 จึงเห็นควรน ำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นด ำเนินกำรในขั้นตอนตอ่ไป  

 ข้อพจิำรณำ 

 เห็นควรเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2563ตอ่สภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลเมอืงน้อยเพื่อให้ควำมเห็นชอบตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 

2537 แลว้ผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพจิำรณำอนุมัตแิละประกำศใชต้อ่ไป (รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบท้ำย) 

    จึงเรียนมำเพื่อโปรดพจิำรณำต่อไป 

        (ลงช่ือ) 

                       (นำงทัศนีย์  จันทร์แจ่ม) 

                                                           นักวเิครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัด 

................................................................. 

................................................................. 

(ลงช่ือ 

       (นำยวัชรินทร์  บุญเร่ิม) 

       หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 



 

         -2- 

ควำมเห็นของปลัด อบต. 

.......................................................... 

......................................................... 

(ลงช่ือ)พ.จ.ต. 

          (ประทวน  วรำพุฒ) 

    ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย 

                                                            

(     )  ทรำบและจะได้เสนอสภำฯพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบและประกำศใชต้อ่ไป 

(     ) ไมเ่ห็นควรด ำเนนิกำรต่อไป เพรำะ............................................................... 

(ลงช่ือ) 

            (นำยไพบูลย ์ ค ำศรี) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2564 

.....................................................   

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2564 ซึง่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ได้มีมตเิห็นชอบแล้วเมื่อคราวประชุมสมัยสามญัสมัยที่ 1 
ครั้งท่ี 1 /2564 ในวันท่ี 1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น 

  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัตเิป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน 
ต่อไป 

    จึงประกาศมาใหม้าทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ     ณ  วันท่ี  2  เดือน   กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 

 

                                  

                       (นายไพบูลย์  ค าศรี) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 


