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เรื่อง  การใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
....................................................... 

 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) นั้น 
 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช ได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดชมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ในการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 5 และข้อ 17 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณ
ตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่    14  เดอืนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(นางสุจิตรา  พาพันธ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช 

 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)                
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้ มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) สามารถพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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