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ยทุธศาสตรการพฒันา อบต.ทะเมนชยั

๑. ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน
๒. ยทุธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ
๓. ยทุธศาสตรการพฒันาดานคณุภาพชวีติทีด่ี
๔. ยทุธศาสตรการพฒันาดานทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม
๕. ยทุธศาสตรการพฒันาดานการบรหิารจดัการบานเมอืงทีด่ี
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บันทึกหลกัการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 / พ.ศ. 2562
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

หลักการ

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561
- 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนาย 2562  นั้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 22/1  เพ่ือประโยชนของประชาชนการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 45
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547 ดวย

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช

เหตุผล

ดวยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดตรวจสอบโครงการท่ีมีความจําเปนท่ีจะ
ดําเนินการจากแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. (2561 – 2565) ขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย  ปรากฏวา มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนงาน/โครงการให
สอดคลองกับขอเท็จจริงและสภาพการณปจจุบัน  เชน ปริมาณงาน ปริมาณเงิน และปงบประมาณท่ี
ดําเนินการ  เปนตน  เพ่ือนําไปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม  และการโอนงบประมาณ

ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย มีความสมบูรณถูกตอง และสามารถนําแผนงาน/โครงการพัฒนาไปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณฯ และดําเนินการไดตามระเบียบตอไปจึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 / พ.ศ. 2562 ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
    บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป - -  -  - 1 5,300,000  -  -  -  - 1 5,300,000

    5.7 แผนงานสรางความเขมแข็ง -  -  - 1 5,000 1 5,000  -  - 2 10,000
           ของชุมชน

รวม - -  -  - 2 5,305,000 1 5,000  -  - 3 5,310,000

รวมท้ังสิ้น - -  -  - 2 5,305,000 1 5,000  -  - 3 5,310,000
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รวม 5 ป

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๒
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
    ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

1  - ยุทธศาสตรดานบริหาร โครงการ โครงการ เน่ืองจากช่ือโครงการ รายละเอียด
กิจการบานเมืองท่ีดี     โครงการกอสรางสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย    โครงการกอสรางท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โครงการ และงบประมาณท่ีระบุไว
 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ในแผนพัฒนาทองถ่ินพิมพช่ือผิด และ
 - ขอ 7 หนา 163    กอสรางอาคารสํานักงานสถานท่ีทําการ /อาคารอเนกประสงค     กอสรางอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย รายละเอียดตกหลน  และงบประมาณ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามแบบแปลนท่ี อบต.กําหนด อาคารอเนกประสงคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  ครุภัณฑ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณไม
รายจายเพ่ือจางออกแบบ ฯลฯ   หรือรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เพียงพอสําหรับดําเนินการ จึงมี

งบประมาณ งบประมาณ ความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
  พ.ศ. 2561 -   พ.ศ. 2561 - งบประมาณเพ่ือใหสอดคลองกับ
  พ.ศ. 2562 -   พ.ศ. 2562 - การดําเนินโครงการ
  พ.ศ. 2563 5,000,000   พ.ศ. 2563 5,300,000
  พ.ศ. 2564 -   พ.ศ. 2564 -
  พ.ศ. 2565 -   พ.ศ. 2565 -
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เหตุผลความจําเปน

บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

ท่ี แผนงาน รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง)

ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
    ๕.๗ แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน

2  - ยุทธศาสตรดานบริหาร โครงการ โครงการ เน่ืองจากโครงการน้ีตั้งไวไมใช
กิจการบานเมืองท่ีดี โครงการอบรมสงเสริมความรูดานกฎหมาย  - งบประมาณ จึงขอเปลี่ยนแปลง
 - แผนงานสรางความเขมแข็ง งบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนิน
ของชุมชน เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) การได
 - ขอ 5 หนา 166 อบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย ใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  -

รับผิดชอบ

งบประมาณ งบประมาณ
  พ.ศ. 2561 ไมใชงบประมาณ   พ.ศ. 2561 ไมใชงบประมาณ
  พ.ศ. 2562 ไมใชงบประมาณ   พ.ศ. 2562 ไมใชงบประมาณ
  พ.ศ. 2563 ไมใชงบประมาณ   พ.ศ. 2563 5,000
  พ.ศ. 2564 ไมใชงบประมาณ   พ.ศ. 2564 5,000
  พ.ศ. 2565 ไมใชงบประมาณ   พ.ศ. 2565 ไมใชงบประมาณ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก        สํานักปลัด หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก      สํานักปลัด
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ท่ี แผนงาน รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (เปลี่ยนแปลง) เหตุผลความจําเปน



ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั
เรือ่ง ประกาศใชแผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ ๑ /๒๕๖๒
*************************************

ดวย องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561
– 2565) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมชัย ตามระเบีบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง
(ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 ขอ 17 โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 22/1และ ขอ
24 จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 / 2562 ของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยนําไปเปนกรอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป ท้ังนี้สามารถดูรายละเอียดไดท่ี
www.tmc.go.th

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย


