แผนพัฒนาทองถิ่น

( พ.ศ.2561 - 2565 )
แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
............................................................
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไดประกาศการใช
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ยังไมครอบคลุมและตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลแกใหญ ตามที่กําหนดไว จึงมีความจําเปนตองแกไขโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
และสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 21 โครงการ/กิจกรรม
ที่แกไขในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผน
ยุทธศาสตรช าติ 20 ป แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 12 แผนพัฒ นากลุมจังหวัด แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสุรินทร ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลแกใหญ ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และหรือโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนภายในตําบลแกใหญอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงไดดําเนินการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
– 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพื่อนําไปสูแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบของการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อพัฒนาทองถิ่น ตอไป
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สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
1. เหตุผลและความจําเปน
2. วัตถุประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
3. ขั้นตอนการแกไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หนา
5
5
6

สวนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (แบบ ผ 01)
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สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 2565
แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 (แบบ ผ 02)
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3

สวนที่ 1
บทนํา
1. เหตุผลและความจําเปน
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)
ครั้งที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 21 โดยการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อ
เปนกรอบแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม และเงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่น
เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานจํานวนบุคลากร อํานาจหนาที่
ในการปฏิ บั ติง าน ข อระเบี ย บข อกฎหมายอยู อย า งต อเนื่ อง ในการบริห ารงานท องถิ่ น ในพื้น ที่ ให มี ความ
สอดคลองกับสภาวการณหรือบริบทในพื้นที่ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา
ที่สอดคลองกับเหตุการณปจจุบันมากที่สุด จึงมีความจําเปนตองแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2565) ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 21
2. วัตถุประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
2.1 เพื่อใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
มีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่และสถานการณในปจจุบันมากที่สุด
2.2 เพื่ อตอบสนองความตองการของชุ มชน ที่เ ปลี่ ยนแปลงไป ประกอบกั บนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
2.3 เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพื้นที่จะดําเนินการใหมีความ
สอดคลองกับสภาพพื้นที่เปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากที่สุด
3. ขั้นตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถิ่น
เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น อําเภอ
และจังหวัดทราบดวย
4

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงไดแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 256)
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถ
แกไขปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณ ในปจจุบัน อีกทั้งใชเ ปนกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตอไป

5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
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2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
ป 2561

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 01

ป 2564

ป 2565

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

3,600,000

4

4

3,600,000

4

รวม 5 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3,600,000

8

7,200,000

3,600,000

8

7,200,000

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห

1.7

1.9

แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง

1.8

รวม
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สวนที่ 3
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) แกไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค

1 โครงการวางทอระบายน้ําคุมตรําตระสร เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
บานนาเกา หมูที่ 6 พรอมวางบอพัก
เนาเสีย

เปาหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)

0.60X500 ม.

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

0

2562
(บาท)

0

2563
(บาท)

0

2 โครงการวางทอระบายน้ําหมูที่ 7 จาก เพื่ อแก ป ญหาน้ํ าท วมขั งและ
หนา บ า นนายจํา ลอง คงครบถึ งบ า น เนาเสีย
นายไสว แจมใส

0.80X500 ม.

0

0

0

3 โครงการขุดลอกรองน้ําสาธารณะ หมู เพื่ อแก ป ญหาน้ํ าท วมขั งและ
ที่ 12 ถึงทําเลเลี้ยงสัตว
เนาเสีย

500 ม.

0

0

0

4 โครงการก อ สร างถนนคอนกรี ตเสริ ม เพื่อความสะดวกและ
เหล็ก บานจบกงาม หมูที่ 11 จากบาน ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
นายทองพูนพื้นบน ถึงบานขนาดพรอม ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
วางทอและไหลทาง

4 X 700 X 0.15 ม.
ทอขนาด 0.60 ม. จํานวน 6 ทอน

0

0

0

หนวยงาน
ผูรับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

300,000

ความยาวไมนอยกวา
100 เมตร

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค

กองชาง

1,000,000 1,000,000

ความยาวไมนอยกวา
100 เมตร

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค

กองชาง

800,000

ความยาวไมนอยกวา
200 ม

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค

กองชาง

1,500,000 1,500,000

ความยาวถนนไมนอย
กวา 500 ม

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกปละปลอดภัย

กองชาง

2564
(บาท)

300,000

800,000

2565
(บาท)
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