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

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย

คำนำ
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)แก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และประกำศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 23 เดือน
สิงหำคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบในกำรจัดทำงบประมำณ อุดหนุนตำมโครงกำรกำรเป็นเจ้ำภำพ
จัดกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2564) “ศรีสะเกษเกมส์” และกำรแข่งขันกีฬำคนพิกำร
แห่งชำติ ครัง้ ที่ 37 (พ.ศ.2564) “นครลำดวนเกมส์” ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น
อ้ำงถึง หนังสืออำเภอกันทรำรมย์ ที่ ศก 0023.8/ว 103 ลงวันที่ 7 มกรำคม
2564 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 47
(พ.ศ.2564) “ศรีสะเกษเกมส์” และกำรแข่งขันกีฬำคนพิกำรแห่งชำติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นคร
ลำดวนเกมส์” ประจำปีงบประมำณ 2564 และได้จัดส่งโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
อุดหนุนกำรเป็นเจ้ำภำพดังกล่ำวจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทุกแห่งๆละ 150,000 บำท
เนื่องจำกโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนดังกล่ำว ได้มีบรรจุไว้
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ในช่อง
ปีงบประมำณ 2563 ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้มกี ำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินโครงกำรมำเป็น
ปีงบประมำณ 2564
โดยอำศัยอำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
ข้อ 9 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561และให้ใช้ควำมต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็นอำนำจของ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ตำมวรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดังกล่ำวให้ผบู้ ริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยมี่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันนับแต่วันที่ผบู้ ริหำรท้องถิ่นประกำศใช้”
ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย จึงดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแผนงำนกำรดำเนินงำนวำง
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มคี วำมถูกต้องตำมระเบียบฯและกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ตอ่ ประชำชน เยำวชนในตำบลเมืองน้อยและจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
1. บันทึกเหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1-2
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2564
2. บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 3
3. รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ(แบบผ.02)
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บันทึกเหตุผลและความจาเป็น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564
เหตุผลและความจาเป็น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทาแผนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนานโยบายและข้อสังการของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคตามระเบียบสานักนายกรัฐมนจรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
เพือ่ เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ อุดหนุนตามโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่
47 (พ.ศ. 2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) “นคร
ลาดวนเกมส์” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น
อ้างถึง หนังสืออาเภอกันทรารมย์ 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) “นครลาดวนเกมส์” ประจาปี
งบประมาณ 2564 และได้จัดส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพดังกล่าว
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งๆละ
150,000 บาท เนื่องจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าว ได้มีบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข/เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2562 ในช่อง
ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินโครงการมาเป็นปีงบประมาณ
22564 นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้
ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล 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 “นครลาดวนเกมส์”ประจาปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 ถูกต้องตามระเบียบฯและการ
ดาเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เยาวชนในตาบลเมืองน้อยและ
จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

หน้า 2

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

แบบ ผ.01

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๔.๑ แผนงำนกำรศึกษำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๔.๒ แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ

-

-

-

-

-

-

1

150,000

-

-

1

150,000

รวม

-

-

-

-

-

-

1

150,000

-

-

1

150,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

1

150,000

-

-

1

150,000

๔.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม

นันทนำกำร

หน้ า ๓

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตที่ จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มนั ทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

1.

โครงการ

อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ ตามโครงการขอรับ
งบประมาณอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกึฬา
แห่งชาติครั้งที่ 47 พ.ศ. 2564
“ศรีสะเกษเกมส์” และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2564 “นคร
ลาดวนเกมส์”

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ประชาชนเยาวชน
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
ศรีสะเกษมีสถานที่มาตรฐาน
ปลอดภัยในการออกกาลังกาย
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา
อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการกีฬาของจังหวัดศรีสะ
เกษและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในกลุ่มเยาวชนฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนามกีฬาในจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 45 สนามได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้มี
มาตรฐานสากลปลอดภัย เพื่อ
รองรับการให้บริการประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและการ
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ

๒๕๖1
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

-

-

งบประมาณ
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)

-

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของสนาม
กีฬาภายใน
จังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซมให้มี
มาตรฐาน

ประชาชน เยาวชนใน
จังหวัดศรีสะเกษมีสนาม
กีฬาที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัยในการออกกาลัง
กาย การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับกีฬาอันเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการกีฬาของจังหวัด
ศรีสะเกษและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา

กอง
การศึกษาฯ

2565
(บาท)

150,000 -

หน้ำ ๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ที่ ศก 77401/
วันที่
21 มกราคม 2564
เรื่อง เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยมี่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้”
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อยได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2564 และมีมติให้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นฯดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ให้สภาองค์การบริการส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป ตามเอกสารแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการ
(ลงชื่อ)
(นางทัศนีย์ จันทร์แจ่ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด
.................................................................
(ลงชื่อ
(นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม)
หัวหน้าสานักปลัด

-2ความเห็นของปลัด อบต.
..........................................................
.........................................................
(ลงชื่อ)พ.จ.ต.
(ประทวน วราพุฒ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
( ) ทราบและจะได้เสนอสภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป
( ) ไม่เห็นควรดาเนินการต่อไป เพราะ...............................................................
(ลงชื่อ)
(นายไพบูลย์ คาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย

เอกสารอ้างอิง

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร

สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย

ที่ ศก ๗๗๔๐๑/
เรื่อง

วันที่

12 พฤศจิกำยน 2563

กำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2563

เรียน

ประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย

เรื่องเดิม
ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อยที่ 128/2561 เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น ลงวันที่ 2 เมษำยน 2562
ข้อเท็จจริง
เนื่องจำกปัจจุบันสภำพแวดล้อม สภำพปัญหำในพืน้ ที่ บริบททำงสังคมได้มกี ำรเปลี่ยนแปลงทำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นที่
มีอยู่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงเต็มที่ ดังนัน้ เพื่อให้แผนพัฒนำท้องถิ่น มีควำมสมบูรณ์ถูกต้อง มี
แนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ทันต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีกำรเพิ่มเติมโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำท้องถิ่นต่อไป
ดังนัน้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำร
เพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนดังนี้
(1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดทำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและ
ควำมจำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่ และประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลให้สง่ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.2537ด้วย
เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นด้งกล่ำวให้ผบู้ ริหำรท้องถิ่น
ประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรประกำศใช้
ดังนัน้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย จึงได้จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2563 นี้ข้นึ เพื่อให้มคี วำมเหมำะสม สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน และเพื่อให้สำมำรถ
แก้ปัญหำ ควำมจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบันอีกทั้งใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณต่อไป และ
กำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชนและองค์กรเป็นสำคัญ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้

1 เพื่อให้กำรจัดทำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพื้นทีแ่ ละสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมำกที่สุด
2 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนใน
กำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน
ข้อระเบียบ / กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ ีได้ โดยดำเนินกำรดังนี้
(1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดทำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลและควำมจำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
(2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่ และประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสีปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำตำมมำตรำ
46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ดัวย
เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวให้ผบู้ ริหำรท้องถิ่น
ประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่นอ้ ยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้
ข้อพิจารณา
เพื่อให้กำรจัดทำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 เป็นไปตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนฯ จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ในวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(นำงทัศนีย์ จันทร์แจ่ม)
ผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ
ควำมเห็นของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
(ลงชื่อ).......................................
(นำยวัชรินทร์ บุญเริ่ม)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ควำมเห็นของประธำนคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
......................................................................................
(ลงชื่อ) พ.จ.ต..........................................
(ประทวน วรำพุฒ)
ประธำนกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนฯ

ที่ ศก 77๔๐๑ /ว

ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย
อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
33130
13 มกรำคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2564
เรียน คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น อบต.เมืองน้อย(...............................................................)
สิ่งที่สง่ มำด้วย ระเบียบวำระกำรประชุม ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 10 ให้เพิ่มควำมต่อไปนีเ้ ป็นข้อ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็นอำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สง่ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำ
ตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมวรรคหนี่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยมี่นอ้ ยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้”
จึงขอเชิญประชุมจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2564ดังกล่ำว
ในวันที่ 20 มกรำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยไพบูลย์ คำศรี)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย

สำนักงำนปลัด อบต.เมืองน้อย
โทร.045-812004

ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต.เมืองน้อย
เพื่อจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564
วันที่ 20 มกรำคม 2564 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย
--------------------------------ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
................................................................................................................

………………………………………………
ระเบียบวำระที่ ๒

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
- ไมมี

ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
๓.๑ จัดทำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2564

ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
.............................................................................................................
............................................................................................................

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

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย
ที่ ศก 77401/

วันที่

25 พฤศจิกำยน ๒๕63

เรื่อง

เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4พ.ศ. 2563

เรียน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย
เรื่องเดิม
ตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด 4 ข้อ22 (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สง่ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วยนัน้
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นได้ร่วมกันพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ. 25612565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2563 และได้มีมติเห็นชอบแล้วจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำและประชำคมท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 จึงเห็นควรนำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นดำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป
ข้อพิจำรณำ
เห็นควรเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2563ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเมืองน้อยเพื่อให้ควำมเห็นชอบตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.
2537 แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัตแิ ละประกำศใช้ตอ่ ไป (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำต่อไป
(ลงชื่อ)
(นำงทัศนีย์ จันทร์แจ่ม)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ควำมเห็นของหัวหน้ำสำนักปลัด
.................................................................
.................................................................
(ลงชื่อ
(นำยวัชรินทร์ บุญเริ่ม)
หัวหน้ำสำนักปลัด

-2ควำมเห็นของปลัด อบต.
..........................................................
.........................................................
(ลงชื่อ)พ.จ.ต.
(ประทวน วรำพุฒ)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย

(

) ทรำบและจะได้เสนอสภำฯพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและประกำศใช้ตอ่ ไป

(

) ไม่เห็นควรดำเนินกำรต่อไป เพรำะ...............................................................

(ลงชื่อ)
(นำยไพบูลย์ คำศรี)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเมืองน้อย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564
.....................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61-๒๕65) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 ซึง่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 /2564 ในวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัตเิ ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-๒๕65) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินงาน
ต่อไป
จึงประกาศมาให้มาทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ

ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายไพบูลย์ คาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย

