เหตุผลและความจาเป็น
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไชเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๔ การแก้ไข หมายความว่า
การแก้ไขข้อผิ ดพลาดในแผนพัฒ นาหรือแผนการดาเนินงานให้ ถูกต้อง โดยไม่ทาให้ วั ถตุประสงค์และ
สาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มเติม หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่อยู่ใน
แผนพั ฒ นาสี่ ปี ให้ ป รากฎไว้ ในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี การเปลี่ ย นแปลง หมายความว่ า การท าให้
วัตถุประสงค์และสาระสาคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลโนนสะอาด ขอชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นใน
การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังนี้
เนื่องด้วยเทศบาลตาบลโนนสะอาดได้พิจารณาโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับที่ ๑ แล้ว เห็นว่ายังมีโครงการที่ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อสนองตอบความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้น ที่ตาบลโนนสะอาด พร้อมทั้งสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นาจังหวัด และ
นโยบาย คสช. โดยนาแผนพัฒนาชุมชน โครงการที่ผ่านประชาคมระดับหมู่บ้าน นามาพิจารณาผ่าน
ประชาคมระดับตาบล และผ่านมติพิจารณาคณะกรรมการพัฒนาตาบลโนนสะอาด พร้อมเสนอโครงการ
ต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป
ดั้งนั้ น เพื่อให้ แผนพัฒ นาท้ องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตาบลโนน
สะอาด มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนตาบลโนนสะอาด สามารถนาไป
พัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ผ่านการประชาคม
แบบบูรณาการรูปแบบประชารัฐ ด้วยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย เทศบลาลตาบลโนนสะอาด จึงขอ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมโครงการลงในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด เพื่อจักได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทาในงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป

คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลโนนสะอาด

คำนำ
แผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ได้ ป รั บ ปรุง เปลี่ ย นแปลงจากแผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ เนื่องจากผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะดาเนินโครงการ/กิจกรรม
เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทา
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้
แผนพั ฒ นาฯมีค วามสมบู ร ณ์ ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒ นาที่ ชั ดเจนสอดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ที่ วางไว้
จึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและรายละเอียดในบางโครงการ ที่ทาให้สาระสาคัญเปลี่ยนไป เช่น
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทาในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะ
นาไปตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ กอปรกับกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๔
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตาบลโนนสะอาด จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลฯ ให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อประชาชนโดยส่ ว นรวม และทาให้ เกิดการพั ฒ นาท้ องถิ่น ที่มีป ระสิ ท ธิภ าพ สนองความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ
เทศบำลตำบลโนนสะอำด

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตาบลโนนสะอาด
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลโนนสะอาด
อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ผ.01

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

- เพื่อบริหาร
จัดการศูนย์ฯ
ในด้านรวบรวม
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและให้
คาปรึกษา
รวบรวมปัญหา
ความต้องการ
เพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
1. เพื่อให้งานบันทึกข้อมูล/ธุรการและงานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยา รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อดาเนินการซื้อวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
3. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้มาติดต่องานราชการที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้เกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อหน่วยงานราชการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27,000

-

-

-

ความพึงพอใจ
ของผู้มารับ
บริการที่ศูนย์
และสามารถ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้
อย่างทันท่วงที

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เป็นสถานที่
กลางในการ
รวบรวม แจ้ง
เวียน เผยแพร่
กฎหมาย
ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ
ประชาชน
2.เป็นสถานที่
กลางในการให้
คาปรึกษา
ประสานการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดเทศบาล
ตาบลโนนสะอาด
อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น

ผ.01

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลโนนสะอาด อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียดในแผนพัฒนา
ลาดับ
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โครงการลาดับที่ 1

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
โครงการลาดับที่ 1

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใช้เป็นสถานที่กลางในการช่วยเหลือ อานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนและช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ ใช้เป็นศูนย์กลางใน
การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7
ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบำลตำบลโนนสะอำด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศำสตร์
๗) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี
๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
๗.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๗.๓ แผนงานเคหะและชุมชน
๗.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
รวม ๔ ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
1
1
1

27,000
27,000
27,000

-

-

-

-

-

-

1
1
1

27,000
27,000
27,000

สารบัญ
เรื่ อง

หน้ า

รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)
บัญชี สรุ ปโครงการพัฒนา (ผ.๐๗)
*************************************

๒
๔

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ผ.๐๗

๔

