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                                                     ส่วนท่ี  ๑ 

                 บทน า 
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  

    แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒.วัตถุประสงค์ของการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

3. ความจ าเป็นในด้านการจัดหา  วัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
บริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ 

 

๓.ขั้นตอนการ  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)   พ.ศ.  ๒๕๖๑   “ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อม   
    เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

     2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ส าหรับ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พิจารณาตามาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย 

 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิน่ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ”    

 



             

ค ำน ำ 
 
 

    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)     
ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น   เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการ ที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/
โครงการ  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)   พ.ศ.  ๒๕๖๑    
“ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

    1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

    2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาตามาตรา  
46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

 

     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ”   องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๖) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามระเบียบฯ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและให้ครบทุกด้านรวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการปฏิบัติงานที่เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานราชการที่เข้ามาพัฒนาท้องถิ่น  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหญ้ำปล้อง 



           ก 
 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๖) 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง ไปแล้ว เมื่อวันที่   31  ตุลาคม  2559  นั้น 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 25๖๑  “ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

    2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม  ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาตามาตรา  
46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

 

    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 

   เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  มีความจ าเป็นต้อง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ความจ าเป็นในด้านการจัดหา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๖) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  เป็นไปตามระเบียบฯ   และเพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานราชการที่จะเข้ามา
พัฒนาท้องถิ่น    จึงขออนุมัติด าเนินการจัดท าแผนฯ ดังกล่าว 

 

 



     ๓.๑  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลกั

1 โครงการพัฒนาคณุภาพ  -เพื่อจดัซื้อชุดอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์  - 30,700  -  - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ กรมสง่เสริม

การศกึษาดว้ย ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ เด็กแรกเกดิ 0-5 ปี เด็กแรกเกิด 0-5 ปี การปกครองทอ้งถิ่น

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พฒันาคณุภาพการศกึษา พฒันาคณุภาพการศกึษา มพีัฒนาการสมวัย มีพัฒนาการสมวัย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  2562 ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้ดแูลเดก็มคีวามรู้ ครูผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้

DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก DLTV จ านวน  ๑ ชุด ทักษะในการดูแลเด็ก ทกัษะในการดแูลเดก็

บา้นหญา้ปลอ้ง องคก์าร ถกูตอ้งสร้างโอกาส ถูกตอ้งสร้างโอกาส

บริหารสว่นต าบลหญา้ปลอ้ง ทางการศกึษาอย่างมี ทางการศกึษาอย่างมี

อ าเภอเมอืงศรีสะเกษ คุณภาพเทา่เทยีมกนั คุณภาพเทา่เทยีมกัน

จงัหวัดศรีสะเกษ

รวม ๑  โครงการ  -  -  - 30,700  -  -  -  -  - 

๑๐
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2564)  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  (ครั้งท่ี  ๖) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒

ส าหรับ ประสานโครงการพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

องค์การบรหิารส่วนต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมือง  จงัหวัดศรสีะเกษ

ก. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดศรสีะเกษ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒  การสร้างภูมิคุมกันทางสงัคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจงัหวัดศรสีะเกษ  ยทุธศาสตร์ท่ี   ๒  การสร้างภูมิคุมกันทางสงัคมและคุณภาพชวิีตท่ีดี

       ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓ :  การพัฒนาดา้นการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.03 
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