
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  แก้ไข ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 

………………………………………..……………….. 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จ านวน ๒ รายการ ตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  ๐๘๑๐.๓/ ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเห็นชอบให้แก้ไขแล้ว 

 เพ่ือเป็นไปตามข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/
๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก โดยสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.lerngfak.go.th 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                             ประกาศ   ณ  วันที่  ๒  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 

              
(นายโชคชัย  แก้วไชย)                                                                                                           

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

http://www.lerngfak.go.th/


บันทึกหลักการและเหตุผล 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๕ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 

หลักการ 
 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และ
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงิน
สะสม นั้น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๔ วรรค ๑๘ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
แผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  ข้อ ๒๑ “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
จังหวัดทราบด้วย” 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ
หรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ ราคากลาง” แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือ การแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีความจ าเป็นต้องด าเนินแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก จ านวน ๒ รายการ เพ่ือน าไปเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

แก้ไข  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๒ ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
ค. Sustainable Development Goals SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีคุณภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรบการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓.๑ กลยุทธ ์
       (๑) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วนราชการที ่

รับผิดชอบ 
การแก้ไข 

สาเหตุที่ขอเปลี่ยนแปลง 
รายการเดิม รายการทีแ่ก้ไข 

๑ โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิม
พระเกียรติ 

๘๐ ส านักปลัด โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิม
พระเกียรติ 
งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเฉลิม
พระเกียรติ 
งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

เนื่องจากเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานกู้
ชีพ-กู้ภัย 
 

(แบบ ผ.๐๒) 



  

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วนราชการที ่

รับผิดชอบ 
การแก้ไข 

สาเหตุที่ขอเปลี่ยนแปลง 
รายการเดิม รายการทีแ่ก้ไข 

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัคราชกุมารี 

๘๑ ส านักปลัด โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระราชปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี 
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 

เพ่ือความถูกต้องตาม 
 

รวม ๒ โครงการ - - - ๖๓๐,๐๐๐ - 
 
 
 

 


