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ค าน า 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 และ
ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 - ๒๕70) ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาที่มีความต่อเนื่องระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
และแผนพัฒนาภาคที่มีระยะเวลาห้าปี ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมือ่วันที่ 23 กันยายน 2564 ไปแล้วนั้น 

 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง จึงด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 โดยแก้ไขปีงบประมาณที่ด าเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้างที่ว่า “ชุมชนน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแก้ไขโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1
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