แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
“ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ.2564
องค์การบริห ารส่ว นตำบลเขาโร มีภ ารกิจสำคัญ ในการพัฒ นาท้ องถิ่นในเขตพื้นที่ รับผิ ดชอบ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีความจำเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตำบลเขาโร เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนและให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ และการเชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้ อ งการของประชาชน ทั้ งนี้ เพื่ อ นำไปใช้ เป็ น กรอบในการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณดำเนิ น กา ร
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประชาคมท้ องถิ่น พิ จารณาร่างแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เพิ่ มเติ ม
สำหรับ องค์การบริห ารส่ วนตำบลให้ ส่ งร่างแผนพั ฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้ สภาองค์การบริห ารส่ วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้ องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จึงได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564

แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม 5 ปี
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

1

240,000

1

240,000

-

-

-

-

-

-

1
1

240,000
240,000

1
1

240,000
240,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิตของโครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)
1 โครงการก่อสร้าง
เพื่อเพิ่มความ
ทำการก่อสร้างอาคาร
240,000 ประชาชน
อาคารรางวัลองค์กร สะดวกในการ
โครงสร้างเหล็กมุงด้วย
ได้รับความ
ปกครองส่วน
ปฎิบัติงานและ
เมทัลชีทหรือตามแบบรูป
สะดวกยิ่งขึน้
ท้องถิ่นที่มีการ
พร้อมบริการ
และรายละเอียดที่องค์การ
บริหารจัดการที่ดี ประชาชน
บริหารส่วนตำบลเขาโร
ประจำปี 2564
กำหนด
รวม
240,000
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีความสะดวก
ในการ
ปฎิบัติงานและ
พร้อมให้บริการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

