
แผนพัฒนาทองถ่ินแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.(พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๑ -- ๒๕๖๔)๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง

ฉบับท่ี ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๑

งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



คํานํา

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ถึง ฉบับท่ี 3
พ.ศ. 2561 ไปแลว นั้น

ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารงานในการพัฒนาพ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนในการ
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงานโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 และ ขอ 22/2 จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 / พ.ศ. 2561 เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป / เพ่ิมเติม หรือการจายขาดเงินสะสม หรือเปนไปตามแนวนโยบายแหงรัฐนโยบาย
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 หรือกระทรวงมหาดไทย
ไดกําหนดไวเพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด พัฒนาประเทศ หรือ
คณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด

คณะผูจดัทาํ
งานวเิคราะหนโยบายและแผน



สารบญั

เรือ่ง หนา
สวนที่ ๑ บันทกึหลกัการและเหตผุล ๑

สวนที่ ๒ การนาํแผนพฒันาทองถิน่สีป่ไปสูการปฏบัิติ
2.1 บัญชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน

- แบบ  ผ.07 3
- แบบ  ผ.01 4
- แบบ  ผ.02 7

ภาคผนวก ก ประกาศองคการบริหารบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๑



บนัทกึ หลกัการเหตผุลและความจาํเปน
ในการจดัทาํ แผนพฒันาทองถิน่

เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบับที่ ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับท่ี 4 / พ.ศ. 2561

ตามท่ี  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   (พ.ศ. 2561 – 2564) เม่ือวันท่ี  28 ตุลาคม ๒๕59 รวมถึงท่ี เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไปแลว นั้น

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ยังไม
ครอบคลุม จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันเพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม
และเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือให
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561

ขอ  22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ให
เปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ท่ี เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช

ขอ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับ
โครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี  รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให
เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามาตรา 46 แห ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย  และเม่ือแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 / พ.ศ. 2561 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความเหมาะสม และใชเปนกรอบในการ
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พิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป และการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน ในครั้ง
นี้  จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     ๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็ง 0 0 2            65,000 2            65,000 2            65,000 6          195,000
            และชุมชน
     ๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม 0 0 1            25,000 1            25,000 1            25,000 3            75,000
            และนันทนาการ

รวม 0 0 3           90,000 3           90,000 3           90,000 9         270,000
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
     4.4 แผนงานสาธารณสุข 0 0 1            25,000 1            25,000 1            25,000 3            75,000

รวม 0 0 1           25,000 1           25,000 1           25,000 3           75,000
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
     5.6 แผนงานสรางความเขมแข็ง 0 0 1            20,000 1            20,000 1            20,000 3            60,000
            ของชุมชน

รวม 0 0 1           20,000 1           20,000 1           20,000 3           60,000
รวมท้ังสิ้น 0 0 5      135,000 5      135,000 5      135,000 15      405,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ผ. 07

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย    การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต  และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
     ๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการ "งานประเพณีสู  - เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ประชาชน กลุมอาชีพ  - 25,000 25,000 25,000  -ระดับความ  - การสงเสริมและ กองการศึกษา
ขวัญขาวและงานของดี ในพ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิมข้ึน ผูนําชุมชน ส.อบต. พนักงาน สําเร็จของ อนุรักษศิลปะ ศาสนา
อําเภอลําปลายมาศ"  - เพ่ือสงเสริมใหกลุมอาชีพ ฯลฯ กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรม
(เปลี่ยนแปลง แผน 61-64 ไดนําสินคาออกวางขาย โบราณใหคงอยูและ
ขอ 5 หนา 171)  - เพ่ือสงเสริมการขยายตลาด สืบสานถึงอนุชนรุนหลัง

สินคาใหกับกลุมเกษตรและ  - ขยายตลาดสินคา
กลุมอาชีพ ของเกษตรกรและ
 - เพ่ือสงเสริมอนุรักษศิลปะ กลุมอาชีพ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๑

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๓ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
    ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการ "1 อปท. 1 ถนน  - เพ่ือกระตุนใหประชาชน ปลูกดอกไมประดับบริเวณ  - 25,000 25,000 25,000 รอยละของ  - เกิดความรวมมือของ สํานักปลัด
ทองถ่ินใสใจสิ่งแวดลอม" ในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการ สองขางทางถนน ระยะทาง ประชาชนในพ้ืน อปท.และประชาชน
(เพ่ิมเติม) จัดการสิ่งแวดลอม ประมาณ 1,000 เมตร ท่ี ของ อปท. ในพ้ืนท่ีในการจัดการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย บริเวณถนน มีความพึงพอใจ สิ่งแวดลอม
ท่ี มท 0810.3/ว 6046  - เพ่ือสงเสริมประชาชนใน ตอการใชบริการ  - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ลงวันท่ี 19 ต.ค. 2561 พ้ืนท่ีรวมกันรักษาความ ถนน มีสวนรวมและมีจิต

สะอาดความเปนระเบียบ สํานึกในการรักษา
 - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความสะอาดบริเวณ
ลดขยะมูลฝอย และปญหา ถนนท่ีอยูในความ
ลดขยะมูลฝอย และปญหา รับผิดชอบ
ภาวะโลกรอน  - อบต.มีถนนท่ีมี

ภูมิทัศนท่ีสวยงาม
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    ๕.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระ  - จัดประชุมประชาคมตาม  - 20,000 20,000 20,000 ผลการดําเนิน  - สงเสริมระบอบ สํานักปลัด
จัดเวทีประชาคมหมูบาน ทรวงมหาดไทย วาดวยการ กําหนดสัดสวนหมูบาน/ตําบล บรรลุตามแผน ประชาธิปไตย
และตําบลในการจัดทําแผน จัดทําแผนพัฒนาของ อปท. จํานวน 10 หมูบาน รอยละ 70  - ทุกสวนใหเขามามี
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมถึงแกไข  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน สวนรวมในการ
(พ.ศ. 2561 - 2564 เพ่ิมเติม เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) องคกรเอกชน กําหนดความตอง
เปลี่ยนแปลง) พ.ศ. 2561  - ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน การ การแกไขปญหา
(เปลี่ยนแปลงตามระเบียบจัด  - คณะกรรมการสนับสนุนการ เสนอแนะขอคิดเห็น
ทําแผนฯ ฉ.3 พ.ศ. 2561) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนงานโครงการ

 - คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน อันเปนสวนรวม
 - คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย    การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต  และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
    ๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ อุดหนุนโครงการสนับสนุน  - เพ่ืออุดหนุนกิจกรรมของ อุดหนุนใหกับกิจการก่ิงกาชาด  - 40,000 40,000 40,000  - กิจกรรมดัง  - มีสวนรวมในการจัด กอง
กิจการก่ิงกาชาดอําเภอ ก่ิงกาชาดอําเภอลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ ในโครงการ กลาวบรรลุตาม กิจกรรมของสํานัก สวัสดิการสังคม
ลําปลายมาศ ในการรับบริจาค ในการออกหนวยบริการรับ ดังกลาว และชวยเหลือ วัตถุประสงค งานเหลากาชาด
โลหิต อวัยวะดวงตาและการ บริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตา ผูประสบสาธารณภัย ผูดอย  - ความสําเร็จ จังหวัดบุรีรมย ในการ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย ทุกๆ 3 เดือน ปละ 4 ครั้ง โอกาส และผูยากไร ในการชวยเหลือ รับบริจาคโลหิต อวัยวะ
ผูดอยโอกาสและผูยากไร  - เพ่ือชวยเหลือสังคมและ ประชาชน  - สามารถใหความชวย

กิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ เหลือประชาชนกลุม
ในพ้ืนท่ีอําเภอลําปลายมาศ เปาหมายไดอยางรวด
 - เพ่ือใหการสงเคราะหและ เร็วและทันเหตุการณ
สงเสริมคุณภาพชีวิตใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๑

อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



    ๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒ อุดหนุดโครงการขอรับเงิน  - เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีเกิด  - 25,000 25,000 25,000 รอยละของการ  - ศูนยปฏิบัติการรวม สํานักปลัด
อุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย กระทรวงมหาดไทยวาดวย สาธาณภัย หรือภัยฉุกเฉินอ่ืนๆ ชวยเหลือ ในการชวยเหลือ
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ คาใชจายเพ่ือชวยเหลือ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ใหไดรับการ ประชาชน ประชาชนของ อปท.
ประชาชนขององคกรปกครอง ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ชวยเหลือแกไขไดอยางทันทวงที อําเภอลําปลายมาศ
สวนทองถ่ิน เพ่ือใชเปน ของอปท. พ.ศ. 2560 (สถานท่ีกลาง) ดําเนิน
"สถานท่ีกลาง" สําหรับองคกร  - เพ่ือประสานการชวยเหลือ การเปนไปอยางมี
ปกครองสวนทองถ่ิน (สถานท่ี ประชาชน กรณีเกิดสาธาณภัย ประสิทธิภาพ
กลาง) อําเภอลําปลายมาศ หรือภัยฉุกเฉินอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน  - ประชาชนท่ีประสบ
จังหวัดบุรีรัมย ในพ้ืนท่ีใหไดรับการชวยเหลือ ภัยในเขตพ้ืนท่ีของ

แกไขไดอยางทันทวงที อปท. ไดรับการชวย
เหลือไดอยางทันทวงที
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แบบ ผ.02

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชยั
เรือ่ง  แผนพฒันาทองถิน่ เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ ๔ / พ.ศ. ๒๕๖๑

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

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/2  องคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4/ พ.ศ. 2561  และสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดใหความเห็นชอบใน
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี  21 ธันวาคม 2561  และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดพิจารณาอนุมัติตามลําดับแลว

เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4/ พ.ศ. 2561 เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม ในชวงของแผนนั้น  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให
มีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน อาศัยอํานาจตาม
ความในขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4/ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 2 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายทองอยู   อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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