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ประกาศองค&การบริหารส*วนตําบลสะพุง 
เรื่อง  ประกาศใช
แผนพัฒนาท
องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก
ไข ครั้งท่ี 4 ป" พ.ศ. 2565 

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

  ด�วยองค
การบริหารส�วนตําบลสะพุง  ได�จัดทําแผนพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
 (พ.ศ. 2561-2565) แก�ไข ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2565  เพ่ือใช�เป4นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค
การบริหารส�วน
ตําบล 
สะพุง  ซ่ึงสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู�บ�าน หรือแผนชุมชน 

                   ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ( พ.ศ. 2561-2565) เป4นไปด�วยความ
เรียบร�อย  จึงอาศัยอํานาจตามความแห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค
กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข�อ 21 ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65)  แก�ไข ครั้งท่ี 4 พ.ศ. ๒๕65 ต้ังแต�บัดนี้เป4นต�นไป  

                   จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

                               ประกาศ  ณ  วันท่ี   24   กุมภาพันธ
 พ.ศ. ๒๕65 
 

             

                    

(นายโยธิน  มุลกะกุล) 
นายกองค
การบริหารส�วนตําบลสะพุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องด�วยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค
การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  สภาองค
การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปนี้ (๑) ให�ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบล เพ่ือเป4นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค
การบริหารส�วนตําบล  และ
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีขององค
การบริหารส�วนตําบล  ต�องเป4นไปเพ่ือประโยชน
สุขของ
ประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค
การบริหารส�วนตําบล  การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง  การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปMดเผยข�อมูลข�าวสาร  ท้ังนี้  ให�เป4นไปตาม  กฎหมาย  ระเบียบ  ข�อบังคับว�าด�วยการนั้น
และหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให�แก�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ซ่ึงได�กําหนดให�องค
กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน เพ่ือใช�เป4นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปP  งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น  ซ่ึงปQจจุบัน องค
การบริหารส�วนตําบลสะพุงได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และประกาศใช�ไปแล�ว เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  ๒๕62  ท้ังนี้ องค
การบริหาร
ส�วนตําบลสะพุง มีความจําเป4นท่ีจะต�องแก�ไขแผนพัฒนาท�องถ่ินดังกล�าว เพ่ือประโยชน
ของประชาชน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 หมวด 4  ข�อ 21                     
รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท
องถ่ิน  (พ.ศ.  2561-2565)   
 โครงการท่ีแก�ไขในแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  มีจํานวน 1 โครงการ งบประมาณ ต้ังไว�  
300,000 บาท ภายใต�ยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค
การบริหารส�วนตําบลสะพุง ดังนี้ 

ยุทธศาสตร&ท่ี  1  ยุทธศาสตร&การพัฒนาด
านการบริหารจัดการบ
านเมืองท่ีดี  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนพัฒนาเดิม 
โครงการเทพ้ืนหน�าอบต.สะพุง  ประจําปPงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 จํานวน  300,000.- บาท 
แก
ไขแผนพัฒนาท
องถ่ิน  (พ.ศ.  2561-2565)  ครั้งท่ี 4/2565 
โครงการก�อสร�างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน�าอบต.   ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

จํานวน  300,000.- บาท 
 
  

                                                
(ลงชื่อ) .....................................................ผู�อนุมัติ 

              (นายโยธิน  มุลกะกุล) 
                                           ตําแหน�ง  นายกองค
การบริหารส�วนตําบลสะพุง 



บัญชีสรุปการแก
ไข 
แผนพัฒนาท
องถิ่น  (2561-2565) แก
ไข (ครั้งที่ 4 ป" พ.ศ.2565) 
องค&การบริหารส*วนตําบลสะพุง  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 2 การการเสริมสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี   
ข.ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององค
กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร
ที่ 2 การเสริมสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี   
     7. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 
     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ ข
อมูลตามแผนพัฒนา
ท
องถิ่น 

ส*วนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

การแก
ไข เหตุผลของการแก
ไข 
รายการเดิม รายการที่แก
ไข 

1 โครงการเทพื้นหน�าองค
การบริหาร
ส�วนตําบลสะพุงปริมาณงาน เทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 
หรือพื้นที่ไม�น�อยกว�า 390 ม.พร�อม
ผิวขัดหยาบ รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนที่อบต.สะพุงกําหนด  
งบประมาณ  300,000  บาท 
 
 

แผนพัฒนาท�องถิ่น  
(2561-2565) 

กองช�าง งบประมาณ 2565 งบประมาณ 2565 เดิม โครงการเทพื้นหน�าองค
การบริหาร
ส�วนตําบลสะพุงปริมาณงาน เทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. หรือ
พื้นที่ไม�น�อยกว�า 390 ม.พร�อมผวิขัด
หยาบ รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แปลนที่อบต.สะพุงกําหนด  
งบประมาณ  300,000  บาท (พ.ศ.
2561-2565) หน�าที่ 122 ลาํดบัที่ 8 
แก
เปCน โครงการก�อสร�างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กหน�าองค
การบริหารส�วน
ตําบลสะพุง ปริมาณงาน เทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม�น�อยกว�า 390 ตาราง 
เมตร พร�อมผิวขัดหยาบ รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.กํานหนด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน�าที่ 122 ลาํดบัที่ 8 
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