แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
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คำนำ
ตามที่เทศบาลตาบลวานรนิวาส ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และเปลี่ย นแปลง ฉบับที่ 1 ประกาศใช้เมื่อวัน ที่ 26 พฤศจิกายน
2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นั้น
เนื่ องจากเทศบาลตาบลวานรนิวาส มีภ ารกิจและความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็น
สาคัญ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลวานรนิวาส และนายกเทศมนตรีตาบล
วานรนิวาส ได้อนุมัติประกาศประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตาบลวานรนิวาส พ.ศ.2561 2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว
โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
เทศบาลตาบลวานรนิ วาส ให้ บ รรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือจน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 สาเร็จลุล่วงด้วยดี
เทศบำลตำบลวำนรนิวำส

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ 1

บันทึกหลักกำรและเหตุผล

1

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

2

บัญชีโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.01 สาหรับ โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง

3

ส่วนที่ 3

*************************************

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

1

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - 2564) เทศบาลตาบลวานรนิวาส
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
-----------------------------------------------------เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
ตามที่ เทศบาลตาบลวานรนิวาส มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในส่ ว นรวมให้ ดี ขึ้ น ได้ อ นุ มั ติ ป ระกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวัน ที่ 28 ธั น วาคม ๒๕59 ไปแล้ ว และประกาศใช้ แผนพั ฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี
เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2561
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นั้น
เนื่องจากการจัดทาโครงการ/กิจ กรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 2564) รวมทั้งฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงของเทศบาลตาบลวานรนิวาส ยังไม่ครอบคลุมและมีความ
จาเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินการจริง เพื่อแก้ไข
ปั ญ หาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อประชาชน
โดยรวม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้ อ ๒๒/1
เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒ นา
ท้องถิ่น มีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผน จั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เปลี่ ย นแปลง
พร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เปลี่ยนแปลงและประกาศ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
โดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้”
ดังนั้น เทศบาลตาบลวานรนิวาส จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2562 นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ประชาชนโดยส่ ว นรวม
และแก้ปัญหาความจาเป็นเร่งด่วน มีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แบบ ผ.07

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ปี ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖3
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖4
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

350,000

1

350,000

1

350,000

3

1,050,000

รวม

0

0

1

350,000

1

350,000

1

350,000

3

1,050,000

รวมทั้งสิ้น

0

0

1

350,000

1

350,000

1

350,000

3

1,050,000

2

ส่วนที่ 3
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร และชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรม
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับนักเรียน
ผู้สูงอายุ
- เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านต่างๆ
ให้กับนักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เช่น สุขภาพ
อาชีพ ฯลฯ
- เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้มโี อกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ ่างๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- ฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้าน
ต่างๆให้กับ
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เช่น
สุขภาพ อาชีพ
ฯลฯ
- ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้และ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ปี ๒๕๖๔
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
- จานวน
นักเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องที่
เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
50 คน

ผลลัพธ์
ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หลัก

- นักเรียน
กอง
ผู้สูงอายุ
การศึกษา
ได้รับ
ฝึกอบรม
ความรู้ใน
ด้านต่างๆ
- เกิดการ
พัฒนาองค์
ความรู้ และ
คุณภาพชีวิต
นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ตาบลวานร
นิวาส

หมายเหตุ
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.
2561-2564)
เพิ่มเติมฉบับที่
2
หน้า 29
ข้อ 3

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

แบบ ผ.01

สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
เทศบาลตาบลวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดสกลนครที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร และชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ
เปลี่ยนแปลงเป็น

1 โครงการฝึกอบรม
ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุและทัศน
ศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เปลี่ยนแปลงเป็น

เปลี่ยนแปลงเป็น

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับ
นักเรียนผู้สูงอายุ
- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ในด้านต่างๆให้กบ
นักเรียนโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
เช่น สุขภาพ อาชีพ ฯลฯ
- เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มี
โอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
รวม 1 โครงการ

- ฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้าน
ต่างๆให้กบ
นักเรียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เช่น
สุขภาพ อาชีพ
ฯลฯ
- ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
- เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้และ
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี ๒๕๖๑
(บาท)

ปี ๒๕๖2
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
(บาท)

เปลี่ยนแปลงเป็น

เปลี่ยนแปลงเป็น

เปลี่ยนแปลงเป็น

เปลี่ยนแปลงเป็น

-

350,000

350,000

350,000

-

350,000

350,000

350,000
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ตัวชี้วัด
เปลี่ยนแปลง
เป็น

- จานวน
นักเรียน
ผู้สูงอายุ
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องที่
เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 80
คน

ผลลัพธ์ หน่วยงาน
ที่คาดว่าจะ
ที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลงเป็น เปลี่ยนแปลงเป็น

- นักเรียน
กอง
ผู้สูงอายุได้รับ การศึกษา
ฝึกอบรม
ความรู้ใน
ด้านต่างๆ
- เกิดการ
พัฒนาองค์
ความรู้ และ
คุณภาพชีวิต
นักเรียน
โรงเรียน
ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล
ตาบลวานร
นิวาส
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