แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2/2561 เมื่อ 20 สิงหาคม 2561
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปอ ประกาศใช้วันที่ 22 สิงหาคม 2561

คำนำ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1 ,ครั้งที่ 2 ,ครั้งที่
3 และครั้งที่ 4) พร้อมทั้งดาเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทาข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 นั้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทา
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้
แผนพัฒ นาฯมีความสมบู ร ณ์ ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒ นาที่ ชัดเจนสอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ที่ วางไว้ จึง
จาเป็นต้องมีการเพิ่มเติม โครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่
ต้องการเปลี่ย นปี งบประมาณที่จะดาเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทาให้ สาระส าคัญ เปลี่ ยนไป เช่น
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒ นา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทาในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะ
นาไปตราเป็ น ข้อบั ญ ญั ติ องค์การบริห ารส่ วนตาบลปอ จึงได้จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 25612564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5 ) เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลปอ
สิงหำคม ๒561

สำรบัญ
หน้ำ
หลักกำรและเหตุผล
➢ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ. ๐7)
(บัญชีสรุปกิจกรรม/โครงการ)
➢ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ( ผ 01 )
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)

ก
1
2-3

-กหลักกำรและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5 )
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
ตามที่ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ตามโครงการพัฒ นาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาท้อ งถิ่นสี่ปี ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่ง องค์การบริหารส่วน
ตาบลปอ ได้อนุ มัติและประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) และและแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง (ครั้ งที่ 1, 2, 3 และ 4) พร้ อ มทั้ ง
ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลปอ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 นั้น
เนื่ องจากองค์การบริห ารส่ ว นตาบลปอ ได้รับ ทราบปั ญ หา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้ องถิ่น เพิ่ ม เติม และเป็ น ปั ญ หา/ความต้ องการที่ มิ ได้ บ รรจุอ ยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา
จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 5 ) โดยถื อปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ ๔ (โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) และข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้ นตอน
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป
*******************************************

๑
แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
2
2
2

450,000
450,000
450,000

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
4
4

750,000
750,000
750,000

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
4
4

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

750,000
750,000
750,000

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
4
4
4

750,000
750,000
750,000

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
14
14
14

2,700,000
2,700,000
2,700,000

๒
แบบ ผ.01

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ
GMS
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งระบบกรองน้้าเพื่อ
อุปโภค-บริโภค ที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลปอ
2 โครงการปรับปรุงห้องน้้าที่ท้าการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลปอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้
บริการและเจ้าหน้าที่มีน้า
ใสสะอาดใช้และสามารถ
อุปโภค-บริโภคได้อย่าง
เพียงพอ
เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่ฯ
ประชาชนมาติดต่อ
ราชการและใช้บริการ
อบต.ปอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

150,000

150,00 0 150,000

150,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีน้าใช้ที่
สะอาด ร้อยละ 100

ที่ท้าการ อบต.ปอ
มีน้าใช้ที่สะอาด
ส้าหรับอุปโภค-บริโภค
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
ที่ท้าการ อบต.ปอ
มีห้องน้้าที่สะอาดได้
มาตรฐานบริการ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ร้อยละ
100

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

๓
แบบ ผ.01

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการปรับปรุงห้องน้้าแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ต้าบลปอ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

2564
(บาท)
200,000

-

200,000

200,000

200,000

ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

-

200,000

200,000

200,000

-

450,000

750,000 750,000

750,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.

เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวมี
ห้องน้้าสาธารณะที่สะอาด
และได้มาตรฐาน
4 โครงการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีห้องน้้า
ตามแบบ
เพื่อบริการประชาชน
สาธารณะใช้อย่างเพียงพอ มาตรฐาน อบต.
5 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
เอกสาร
รวม 5 โครงการ

เพื่อสร้างอาคารส้าหรับ
เก็บรวบรวมเอกสารที่
ส้าคัญของทางราชการ
-

2561
(บาท)
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 องค์การบริหารส่วนตาบลปอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

นักท่องเที่ยวได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100

มีห้องน้้าที่สะอาดและ
ได้มาตรฐานบริการ
นักท่องเที่ยว

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ 100
มีการจัดเก็บเอกสาร
ของทางราชการที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
-

ประชาชมีห้องน้้า
สาธารณะบริการและ
ได้มาตรฐาน
มีอาคารเก็บเอกสารที่
ส้าคัญของราชการ
เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
-

