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ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -
2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559  ข้อ 4  และข้อ 17 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงมะไฟ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ครั้งที่2/2559  เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2559  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ พิจารณา
อนุมัติตามล าดับแล้ว 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง  
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาศัยอ านาจตามความในข้อ 17(4)และข้อ24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2559  จึงประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   30  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕9 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ) 
   (นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 

  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  มาตรา 16 และมาตรา 17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ดังนี้ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี  จึ งจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  (พ .ศ .2561 -2564) ขึ้น  ซึ่ งถือปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 
17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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