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หลักการและเหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)
ครั้งที่ 1/2561
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม ถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กาหนดคานิย ามของ แผนพัฒ นา
หมายความว่า แผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น สี ่ป ีข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น รวมถึง การเพิ ่ม เติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่า นกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อ สร้างกระบวนการมีส่ว น
ร่วมของประชาชน
“การเปลี่ย นแปลง” หมายความว่า การทาให้ว ัต ถุป ระสงค์แ ละสาระสาคัญ ของ
โครงการพัฒ นาท้อ งถิ ่น เปลี ่ย นแปลงไปจากเดิม หรือ ทา ให้ล ัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี ่ย น หรือ
เปลี่ยนแปลงการดาเนิ นการ
“ประชาคมท้องถิ่น ” หมายความว่า การที่บุคคลตั้งแต่ส องคนขึ้นไปที่อยู่ในท้องถิ่นของ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ได้ม าพบปะกัน ตามกาหนดนัด หมายมาร่ว มประชุม กั น เพื่อ ร่ว มคิด ร่ว มทา
ร่ว มตัด สิน ใจ ร่ว มตรวจสอบ ร่ว มรับ ประโยชน์ ร่ว มแก้ป ัญ หาปรึก ษาหารือ แลกเปลี ่ย นเรีย นรู้ เพื ่อ
แก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
การเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ตามข้ อ ๒๒ แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่ม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ไม่ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เทศบาลตาบลควนโดน มีค วามจาเป็น ที่จ ะต้อ งดาเนิน การเปลี ่ย นแปลงแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
1. เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไข
ปัญหาความจาเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. เพื่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
3. เพื่อเปลี่ยนแปลง กรอบของวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดและผลที่คาด
ว่าจะได้รับ เพิ่มขึ้น ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเทศบาล
/4. เพื่อใช้เป็น…
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-24. เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ นั้น
5. ตามระเบียบและหนังสือซักซ้อมกระทรวงมหาดไทยกาหนด
5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557)
ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทา
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายการการเงิ น และสถิ ติต่ างๆ ของทุก หน่ ว ยงานเพื่ อใช้ป ระกอบการค านวณขอตั้ งงบประมาณเสนอต่ อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
5.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
ข้อ 17 การช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาโครงการแสดงสาระสาคัญ
ของกิจ กรรมที่ต้ องดาเนิ นการและบรรจุ ไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติห รือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามประเภทของรายจ่าย ทั้งนี้ ให้ชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายด้วย
5.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้ อ 25 ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ แ ผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี เ ป็ น กรอบในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
5.4 หนังสือซักซ้อมกระทรวงมหาดไทย
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มกราคม
2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7487 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 (สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ มท 0810.3/22938 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
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-34) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 เรื่อง แนวทางการ
ด าเนิ น การแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2560
5) หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 เรื่อง แนวทางการ
ด า เ นิ น ก า ร แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี ( พ . ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 4 ) ล ง วั น ที่ 1 9 ม ก ร า ค ม 2 5 6 1
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
1 โครงการจัดหา
วัสดุอาหารเสริม
(นม)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความพร้อม
ทางด้านร่างกายสุขภาพ
สุขอนามัย และความ
พร้อมของเด็กนักเรียนใน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความพร้อม
ทางด้านร่างกายสุขภาพ
สุขอนามัย และความ
พร้อมของเด็กนักเรียนใน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

เด็กนักเรียนในระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
จานวน 450 คน
เด็กนักเรียนในระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา
จานวน 500 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,050,000

1,050,000

1,050,000

2564
(บาท)
1,050,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100
ของเด็กนักเรียน
ที่ได้รับอาหาร
เสริม(นม)

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เด็กได้รับ
สารอาหาร
60=800,000
ครบถ้วนตาม
59=800,000
58=799,680
หลัก
โภชนาการ
1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 ร้อยละ 100
เด็กได้รับ
กองการศึกษา
ของเด็กนักเรียน สารอาหาร
ที่ได้รับอาหาร ครบถ้วนตาม
เสริม(นม)
หลัก
โภชนาการ

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 2
หน้า 96
ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ เป้าหมาย และงบประมาณและที่ผ่านมา
เนื่องจาก ระหว่างปี มีจานวนของเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงทาให้งบประมาณเพิ่มขึ้นด้วย
เหตุผลความจาเป็นที่เปลี่ยนแปลง
1. จานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
2. เพือ่ นาไปจัดทางบประมาณปี พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
2 โครงการอบรมสอน
ภาษาต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม เรียนรู้
พัฒนาความรู้ในการใช้
ภาษาต่างประเทศต่างๆ
2. สามารถนาไปปฏิบัติ
ใช้ได้จริงในการใช้
ชีวิตประจาวัน สาหรับ
การติดต่อสื่อสารการทา
มาค้าขาย
3. มีประโยชน์และมี
ความได้เปรียบในการรู้
ภาษาเพิ่มมากขึ้น
1. เพื่อส่งเสริม เรียนรู้
พัฒนาความรู้ในการใช้
ภาษาต่างประเทศต่างๆ
ให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.
2. เพื่อเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้เด็ก
นักเรียนมีความพร้อมต่อ
การเรียนในระดับที่
สูงขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล จานวน 200
คน /ปี

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000 30,000 จานวนเด็ก
60=30,000
59=70,000
58=30,000

ประชาชน และ
เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 จานวนเด็ก

ประชาชน และ
เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
1. สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ
ได้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์
2. สามารถนาไปใช้
ในการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง

1. เด็กมีความรู้
พื้นฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศ
2. เด็กมีความ
พร้อมในการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 6
หน้า 97

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าได้รับ
เนื่องจาก ระหว่างปีมีจานวนของเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงทาให้งบประมาณเพิ่มขึ้นด้วยในแต่ละปี และได้กาหนดให้เฉพาะเจาะจง สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ทาให้
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าได้รับ ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย
เหตุผลความจาเป็นที่เปลี่ยนแปลง
1. จานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และไม่มีการปิดภาคเรียน
2. เพือ่ นาไปจัดทางบประมาณปี พ.ศ. 2561 สาหรับการเพิม่ งบประมาณ และงบประมาณปี พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรม
กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

20,000 จานวนผู้ที่เข้า กลุ่มสตรีมีบทบาท

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของสตรีในเขตเทศบาล
2. เพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสตรีในการพัฒนา
ชุมชน

กลุ่มสตรีที่มคี วามสนใจ
ในเขตเทศบาล จานวน
50 คน

20,000

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของสตรีในเขตเทศบาล
2. เพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสตรีในการพัฒนา
ชุมชน
3. เพื่อศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นอก
สถานที่

กลุ่มสตรีทมี่ คี วามสนใจ
ในเขตเทศบาล จานวน
90 คน

200,000

20,000

20,000

60=20,000
59=20,000
58=20,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร่วมกิจกรรม
ต่อปี

ในการพัฒนาชุมชน
และสตรีด้อย
โอกาสได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ

จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ต่อปี

กลุ่มสตรีมี
บทบาทในการ
พัฒนาชุมชนและ
สตรีด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

กองสวัสดิการ
สังคม

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 7
หน้า 107

กองสวัสดิการ
สังคม

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณและที่ผ่านมา
เนื่องจาก วัตถุประสงค์เดิม ไม่ได้กาหนด การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นอกสถานที่ หากมีการดาเนินการ อาจทาให้งบประมาณเพิ่มสาหรับกิจกรรมดังกล่าว และเป้าหมาย
จากที่กาหนดไว้จานวน 50 คน เปลี่ยนเป็น 90 คน และงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง เป็น จานวน 200,000 บาท ทุกปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
2 โครงการ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัว
เทศบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีในสถาบัน
ครอบครัวของชุมชน
ในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครอบครัวในชุมชน
เทศบาล จานวน 10
ชุมชนๆ ละ 10
ครอบครัว

1. เพื่อสร้าง
ครอบครัวในชุมชน
ความสัมพันธ์อันดีใน เทศบาล จานวน 10
สถาบันครอบครัวของ ชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อให้ครอบครัวได้
ทากิจกรรมร่วมกัน
3. เพื่อศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่ น เรียนรู้
นอกสถานที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

100,000

100,000

100,000

จานวน
ครอบครัวใน
ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ครอบครัวอบอุ่น กองสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
สังคม
เข้มแข็ง

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 11
หน้า 108

200,000

200,000

200,000

จานวน
ครอบครัวใน
ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม

ครอบครัวอบอุ่น กองสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
สังคม
เข้มแข็ง

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

60=100,000
59=100,000
58=100,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณและที่ผ่านมา
เนื่องจาก วัตถุประสงค์เดิม ไม่ได้กาหนด การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นอกสถานที่ หากมีการดาเนินการ อาจทาให้งบประมาณเพิ่มสาหรับกิจกรรมดังกล่าว และเป้าหมาย
จากที่ กาหนดชุมชนละ 10 ครอบครัว ขอตัดออกเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินกิจกรรมโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
3 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อทราบปัญหา ความ
เดือดร้อน และความต้องการ
ของชุมชน
2. เพื่อสนับสนุนชุมชน
แก้ไขปัญหาความยากจน
3. เพื่อสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลจานวน 10
ชุมชน

1.เพือ่ การรับรู้สถานการณ์ชีวิต
ปัญหา และศักยภาพของทุนทาง
สังคมในชุมชน
2.เพือ่ การเรียนรู้ทาความเข้าใจ
แนวทางหรือวิธกี ารที่จะจัดการ
กับสถานการณ์ชีวิต ปัญหา ด้วย
ศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่
ของชุมชน
3.การนาเอาศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นมาใช้ด้วยการสร้าง
รูปธรรมการพัฒนางานหรือ
กิจกรรมที่นา
ไปสู่การจัดการปัญหา
4.เพือ่ กาหนดแนวคิดของการ
พัฒนาและนาใช้ข้อมูลโดยชุมชน
ท้อง
5.เพือ่ ให้มีเครื่องมือสนับสนุนและ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่น

1. ชุมชนเทศบาล
จานวน 10 ชุมชน
2. ครัวเรือนชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
3. ประชาชน กรรมการ
ชุมชนเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 150
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

200,000

200,000

200,000

จานวน
ประชาชนในแต่
ละชุมชนของ
เทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชนมีแผนในการ
พัฒนาด้านต่างๆ
นาไปสู่ความเป็น
ประชาคมเมืองที่มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความ
เข้มแข็ง

200,000

200,000

200,000

1. จานวน
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ชุมชน
เป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมต่อ
ปี

1. มีกระบวนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ข้อมูลพื้นฐานทีแ่ สดง
ถึงศักยภาพของตาบล
และชุมชน ที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของหลาย
ฝ่ายในชุมชน
2.ชุมชนสามารถ
จัดการตนเองได้
ภารกิจของเทศบาล
3.สามารถสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่

60=200,000
59=200,000
58=50,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

สานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 10
หน้า 108

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เนื่องจาก วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรม ระบุไม่ครอบคลุม ถึงการขับเคลื่อนสถานการณ์ในชุมชนเพื่อ สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การกาหนดเป้าหมายยังไม่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกเป้าหมายภายในเขตของเทศบาล เมื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเปลี่ยนแปลง ทาให้ผลที่คาดว่าจะได้รับต้องเปลี่ยนแปลงด้วย และกาหนดให้สานักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการเพื่อการตอบสนองภารกิจของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินวิถีชีวิต
ชุมชนพอเพียง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลัก
2. เพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนตระหนักใน
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลัก
2. เพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนตระหนักใน
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เพื่อขับเคลื่อน
แนวทางสุขภาวะชุมชนสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน
4. การศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นอกสถานที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. ชุมชนเทศบาลจานวน10
ชุมชน
2. ประชาชน จานวน 150
คน

100,000

1. ชุมชนเทศบาล จานวน 10
ชุมชน
2. ครัวเรือนชุมชนภายในเขต
เทศบาล
3. ประชาชน กรรมการชุมชน
เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 150 คน

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000

100,000

100,000

1. จานวน
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2. ชุมชนเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมต่อ
ปี

ประชาชนและชุมชน
เทศบาลตระหนัก
และใช้แนวคิดตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000

150,000

150,000

1. จานวน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
2. ชุมชนเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมต่อ
ปี

1. ประชาชนและ
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตระหนัก
และใช้แนวคิดตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.สามารถ
ขับเคลื่อนแนวทาง
สุขภาวะชุมชนสู่
เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

60=80,000
59=80,000
58=50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 13
หน้า 109

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เนื่องจาก วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรม ระบุไม่ครอบคลุมถึงการขับเคลื่อนและการเรียนรู้จากแหล่งภายนอก การกาหนดเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมทุกเป้าหมาย
เมื่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเปลี่ยนแปลง ทาให้จานวนงบประมาณต้องมีการเปลีย่ นแปลงด้วยตามจานวนที่เหมาะสม ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับ เพิ่มในส่วนการขับเคลื่อนแนวทางสุขภาวะชุมชนเพิ่มขึ้นมา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสันติสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกิจกรรม
วันสาคัญทาง
ศาสนา

1. เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนาทุกศาสนา
2. เยาวชน ประชาชน ใน
เขตเทศบาลทุกศาสนาที่
เข้าร่วมกิจกรรมของ
เทศบาลจัดขึ้น

กิจกรรมที่ดาเนินการ
ประกอบด้วย

โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เทศบาลตาบลควน
โดน

1. เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน
และประชาชนได้เรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมที่ดาเนินการ
ประกอบด้วย

-วันฮารีรายออิดิลอัฎฮา
(บันนาซ๊ะ 8 แห่ง)
-เอี๊ยะติกาฟ 10 คืน สุดท้าย
(มัสยิด 3 มัสยิด)
-วันสาคัญทางศาสนาพุทธ
-รอมฎอนสัมพันธ์
-เมาลิดกลางประจาปี
ฯลฯ

- วันฮารีรายออีดิลอัฎฮา
- รอมฎอนสัมพันธ์
- เมาลิดกลางประจาปี
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

610,000 610,000 610,000 610,000 1. จานวน
60=610,000

ประชาชนใน
กิจกรรมที่จดั ขึ้นใน ท้องถิ่นตระหนัก
แต่ละปี
ถึงวันสาคัญทาง
2. จานวน
ศาสนาและการ
ประชาชนที่เข้า
ทากิจกรรม
ร่วมกิจกรรมที่จัด ร่วมกัน
ขึ้น

610,000 610,000 610,000 610,000 จานวนกิจกรรมที่

จัดขึ้นในแต่ละปี

1. ประชาชน
เยาวชน ในท้องถิ่น
ถึงความสาคัญและ
เห็นคุณค่าของการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

แบบ ผ. 01

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 1
หน้า 114

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

3. ร่วมจัดกิจกรรมกับ
องค์กรอื่นหรือศาสนสถาน
ในพื้นที่

2. เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ
การศาสนาและ
เอกชน ร่วมกัน
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าได้รับ
เนื่องจาก การเข้าตรวจงบประมาณประจาปี มีการตีความของคาว่าศาสนามิได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจายอานาจจึงจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ทาให้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าได้รับ เปลี่ยนแปลงไปด้วย
เหตุผลความจาเป็นที่เปลี่ยนแปลง
1. เพื่อดาเนินการตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจายอานาจ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
2 โครงการส่งเสริม
วันสาคัญ
ระดับชาติและ
ระดับโลก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สาคัญของประเทศ
ไทยและวันสาคัญใน
ระดับโลก
2. จัดนิทรรศการให้
ความรู้ แก่ประชาชน
ในวันสาคัญต่างๆ

โดยมีการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย

100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม

-ต้อนรับเดือนรอมฎอน
-วันฮารีรายาอิดิ้ลอัฏฮา
-วันอาซูรอฮ์สัมพันธ์
-เมาลิดินนบี
-วันแม่แห่งชาติ
-วันพ่อแห่งชาติ
-วันวิสาขบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันเข้าพรรษา
ฯลฯ

60=100,000
59=15,000
58=15,000

1. เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สาคัญของประเทศ
ไทยและวันสาคัญใน
ระดับโลกในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
2. จัดนิทรรศการให้
ความรู้ ในวันสาคัญ
ต่างๆ

โดยมีการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย

100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม

-ต้อนรับเดือนรอมฎอน
-วันฮารีรายาอิดิ้ลอัฏฮา
-วันอาซูรอฮ์สัมพันธ์
-เมาลิดินนบี
-วันแม่แห่งชาติ
-วันพ่อแห่งชาติ
-วันวิสาขบูชา
-วันอาสาฬหบูชา
-วันเข้าพรรษา
ฯลฯ

เกี่ยวกับวันสาคัญ
ปีละ 5 ครั้ง

เกี่ยวกับวันสาคัญ
อย่างน้อย ปีละ 5
ครั้ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เยาวชน เด็ก
นักเรียนและ
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมด้าน
ศาสนา
วัฒนธรรม

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม
ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา
และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 2
หน้า 115

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าได้รับ
เนื่องจาก โครงการดังกล่าว ได้กาหนดให้เฉพาะเจาะจง สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ทาให้วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าได้รับ ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่วนตัวชีว้ ัดได้
กาหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องจัด อย่างน้อย ปีละ 5 ครั้ง สาหรับวันสาคัญต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ
3 โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. จัดนิทรรศการให้
ความรู้ แก่ประชาชน
ในวันสาคัญต่างๆ
2. ประชาชนให้ความ
สนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสาคัญ
นั้นๆ
เพื่อจัดนิทรรศการ
กิจกรรมสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญ
ต่างๆที่มีขึ้นในแต่ละปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
60=30,000
59=15,000
58=15,000

กิจกรรมเกี่ยวกับวันสาคัญ
ต่างๆที่มีขึ้นในแต่ละปี

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

30,000 จานวนการจัด
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในแต่ละปี กิจกรรมด้าน
ศาสนา
วัฒนธรรม

100,000 100,000 100,000 100,000 จานวนการจัด

เด็กนักเรียน
กิจกรรมในแต่ละปี ผู้ปกครองและ
ได้ร่วมกิจกรรม
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
กองการศึกษา
และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 3
หน้า 115

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าได้รับ
เนื่องจาก โครงการดังกล่าว เป็นงบประมาณสนับสนุนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็ก ทาให้วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าได้รับ ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการ
จัดการด้านขยะมูล
ฝอยในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน
2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและการปฏิบัตทิ ี่
ถูกต้องในการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน

1. อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน และแกนนา
ชุมชน
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
3. ชุมชนมีการจัดการขยะ
ตามประเภทของขยะ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีสว่ นร่วมในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน
2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน

1. อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน และแกนนา
ชุมชน
2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

200,000

200,000

200,000

1. จานวนการจัด
กิจกรรมอบรมให้
ความรู้
ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์การจัดการ
ขยะตามประเภท
ของขยะให้แก่
ประชาชน
2. จานวนชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการขยะ

1. ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ วางแผน
และแก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน
2. ปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนลดลง
3. ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักและปฏิบัติ
ที่ถกู ต้องในการ
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 1
หน้า 116

300,000

300,000

300,000

1. จานวนการจัด
กิจกรรมอบรมให้
ความรู้
ประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์การจัดการ
ขยะตามประเภทของ
ขยะให้แก่ประชาชน

1. ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ
วางแผนและ
แก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

60=200,000
59=200,000
58=200,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและการปฏิบัตทิ ี่
ถูกต้องในการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน

4. เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างพื้นที่
ในการดาเนินงานการจัดการ
ขยะในชุมชน

3. ชุมชนมีการจัดการขยะ
ตามประเภทของขยะ

2. จานวนชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการขยะ

2. ปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนลดลง
3. ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักและ
ปฏิบัติที่ถูกต้องใน
การจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ และงบประมาณและที่ผ่านมา
เนื่องจาก วัตถุประสงค์เดิม ไม่ได้กาหนด การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างพื้นที่ หากมีการดาเนินการ อาจทาให้งบประมาณเพิ่มสาหรับกิจกรรมดังกล่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล
2. จัดอบรมภายใน และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
1. เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล
2. จัดอบรมภายใน และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน
80 คน

200,000

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน
80 คน

400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

200,000

400,000

400,000 400,000

60=200,000
59=250,000
58=100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

จานวน บุคลากร
เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมและ
สามารถนามาใช้
ปฏิบัติงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
จานวน บุคลากร
เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมและ
สามารถนามาใช้
ปฏิบัติงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

บุคลากรของ
เทศบาลได้รับ
ความรู้นามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรของ
เทศบาลได้รับ
ความรู้นามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 1
หน้า 126

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ งบประมาณและที่ผ่านมา
เนื่องจาก ในแต่ละปีได้กาหนดกิจกรรมให้แก่บุคลากรแยกเป็นกลุ่ม และดาเนินการหลายครั้ง หากมีการดาเนินการเป็นประจาต่อเนื่อง อาจทาให้งบประมาณเพิ่มสาหรับกิจกรรมดังกล่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
2 โครงการส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และต่อต้านการ
ทุจริต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อพัฒนา ส่งเสริมองค์
ความรู้ ตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล

ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 80 คน

เพื่อพัฒนา ส่งเสริม
องค์ความรู้ ตาม
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล และผู้
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 80
คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000

50,000 บุคลากรตาม

บุคลากรของ
เทศบาลได้รับ
ความรู้นามาปรับ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 2
หน้า 126

บุคลากรของ
เทศบาลได้รับ
ความรู้นามา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

60=50,000
59=50,000
58=50,000

50,000

50,000

50,000

เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ
75

50,000 50,000 50,000 บุคลากรตาม

เป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 75

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ ชื่อโครงการ
เนื่องจาก เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการกิจกรรม /โครงการภาพกว้างขึ้น รวมถึงการดาเนินการต่อต้านการทุจริต

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
3 โครงการติดตามผล

การดาเนินการตรวจ
รับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรม
เทคนิค วิธีการ
เตรียมพร้อมเพื่อ
รับการตรวจ
ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เทศบาลมีระบบ
การบริหารและการตรวจ
รับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
2. เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการจัดทา
หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
1. เพื่อให้เทศบาลมีระบบการ
บริหารและการตรวจรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
2. เพื่อตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ
จัดทาหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
3. ผู้ เข้า ร่วมโครงการมีค วามรู้
และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ประเมิ น ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(LPA) และผ่ า นการประเมิ น
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. จัดทาเอกสารตาม
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัด
มาตรฐานการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รับการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินในแต่ละปี
1. จัดทาเอกสารตาม
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัด
มาตรฐานการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รับการตรวจประเมิน
จากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินในแต่ละปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
60=30,000

30,000

30,000

30,000

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

เทศบาลผ่าน
หลักเกณฑ์ตัวชี้วัด
มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70)

1. เทศบาลมีระบบการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เทศบาลมีการ
ทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการ และ
ขั้นตอนการทางานให้
เป็นไปตามระบบ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 5
หน้า 127

1. เทศบาลมีระบบการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการ
ตรวจมาตรฐานการ
ดาเนินงาน(LPA) และ
สามารถจัดเตรียมความพร้อม
ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อรับการประเมินและผ่าน
การประเมินโดยได้คะแนนไม่
ต่ากว่าร้อยละ 70
3. เทศบาลได้มกี ารทบทวน
ปรับปรุง กระบวนการ และ
ขั้นตอนการทางานให้เป็นไป
ตามระบบ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

30,000 30,000 30,000 เทศบาลผ่าน

หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัด
มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70)

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เนื่องจาก เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการกิจกรรม /โครงการ ที่เกี่ยวกับการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล ทาให้วัตถุประสงค์ เพิ่มในส่วนรายละเอียด
ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด และจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทาให้ ผลที่คาดว่าได้รับ ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
4 โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทา
แผนพัฒนา
เทศบาลและการ
ประชาคมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล และแผนพัฒนา
ต่างๆ
2. จัดอบรม ประชุม ให้แก่
ตัวแทนแกนนา ประชาชน
คณะกรรมการชุดต่างๆ

1. ประชาชนภายใน
ชุมชนของเทศบาล
2. คณะกรรมการชุด
ต่างๆ

1. เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ด้านการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล และแผนอื่นๆ
2. เพื่ อ จั ด อบรม ให้ แ ก่
ตัวแทนแกนนา ประชาชน
คณะกรรมการต่างๆและผู้
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.เพื่ อ ประชุ ม ประชาคม
ท้องถิ่นระดับต่างๆ

1. ประชาชนภายใน
50,000
ชุมชนของเทศบาล ตาม
สัดส่วนระดับชุมชน และ
ระดับตาบลเทศบาล
2. คณะกรรมการต่างๆ
ที่แต่งตั้งโดยเทศบาล
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 50,000 จานวนการจัด
ประชุมต่อปี

60=50,000
59=50,000
58=50,000

100,000 100,000 50,000 1. จานวนการ

จัดประชุม
ประชาคม
2. การอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

1. ประชาชนมี
ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนพัฒนา
2. คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 12
หน้า 129

1. ประชาชนและ
คณะกรรมการ
ต่างๆ มีความเข้าใจ
ในการกระบวน
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2. เทศบาลมี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ที่จัดทา หรือ
ทบทวน และ
แผนพัฒนา ตาม
ระเบียบแผนฯ
กาหนด

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เนื่องจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการกิจกรรม /โครงการที่ให้ความรู้แก่ประชาชน และที่เกี่ยวกับการประชุมประชาคม ทาให้วัตถุประสงค์ เพิ่มขึ้นสาหรับการอบรมให้ความรู้ และจาก
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทาให้ งบประมาณเพิ่มขึ้นด้วย และผลที่คาดว่าได้รับต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

เหตุผลความจาเป็นที่เปลี่ยนแปลง
1. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 และการยกเลิกหนังสือสั่งการต่างของกระบวนการจัดทาแผน
2. เพื่อให้ประชาชนตามสัดส่วนต่างๆ และคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เข้าใจถึงกระบวนการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
3. เพื่อนาไปจัดงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 สาหรับการ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดทาและทบทวน สาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2568) หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาฯ กาหนดให้ เทศบาลจัดทา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ของ
เทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบใน
ด้านสาธารณภัยในชุมชน
เช่น วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ

ประชาชนในชุมชนในเขต
เทศบาลที่ได้ประสบสาธารณ
ภัย

50,000

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
เขตเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๐

1. การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติฉกุ เฉิน
2. การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การช่วยเหลือประชาชนด้าน
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. จัดตั้งศูนย์ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

50,000

50,000

50,000 จานวนประชาชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง

150,000

150,000

150,000 จานวนประชาชน

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง

60=50,000

ในเขตเทศบาลที่
ได้รับประสบสา
ธารณภัย

ในเขตเทศบาลที่
ได้รับการช่วยเหลือ
ในแต่ละปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 3
หน้า 136
ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา และตัวชี้วัด (KPI)
เนื่องจาก วัตถุประสงค์และเป้าหมายการช่วยเหลือประชาชนระบุการช่วยเหลือไม่ครอบคลุมด้านอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งทาให้ต้องมีการเพิ่มงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนไว้ด้วย และทาให้ตัวชี้วัดต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ทีเ่ ปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
1 โครงการอบรม
คณะกรรมการ
ชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารชุมชน
2. เพื่อวางแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาชุมชน
3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารชุมชน
2. เพื่อวางแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาชุมชน
3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน
4. เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นอกสถานที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรม และกิจกรรมให้กับ
กรรมการชุมชน จานวน 10
ชุมชนในเขตเทศบาล และ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน
จัดอบรม และกิจกรรมให้กับ
กรรมการชุมชน จานวน 10
ชุมชนในเขตเทศบาล และ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หมายเหตุ

100,000

100,000

100,000

กรรมการชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของ
กรรมการทั้งหมด

ชุมชนมีกระบวนการ
เรียนรูท้ ี่เป็นระบบ
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนนาไปสู่
ความเป็นชุมชน
เข้มแข็ง

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 3
หน้า 142

400,000

400,000

400,000 จานวนกรรมการ

ชุมชนมีกระบวนการ
เรียนรูท้ ี่เป็นระบบ
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนนาไปสู่
ความเป็นชุมชน
เข้มแข็ง

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความที่
เปลี่ยนแปลง

60=100,000
59=400,000
58=50,000

650,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ของกรรมการ
ทั้งหมด

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา และตัวชี้วัด (KPI)
เนื่องจาก วัตถุประสงค์เดิม ไม่ได้กาหนด การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นอกสถานที่ หากมีการดาเนินการ อาจทาให้งบประมาณเพิ่มสาหรับกิจกรรมดังกล่าว
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลควนโดน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : พัฒนาเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน
อนุบาลควนโดน

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนาทางด้านร่างกาย
สุขภาพ สุขอนามัย และ
พลานามัย ของเด็ก
นักเรียนในระดับอนุบาล
และประถมศึกษา
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนาทางด้านร่างกาย
สุขภาพ สุขอนามัย และ
พลานามัย ของเด็ก
นักเรียนในระดับอนุบาล
และประถมศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลควนโดน จานวน
240 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
บาท)
980,000

980,000

980,000

60=900,000
59=980,000

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กที่ได้รับ
อาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนในอาหาร
มื้อกลางวัน

จานวน
เด็กที่ได้รับ
อาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วนในอาหาร
มื้อกลางวัน

980,000 จานวน

58=1,052,000

เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลควนโดน จานวน
300 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02

หน่วยงาน หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
กอง
โรงเรียน ข้อความเดิม
การศึกษา อนุบาลควน ลาดับที่ 2
โดน
หน้า 145
กอง
การศึกษา

โรงเรียน
ข้อความที่
อนุบาลควน เปลี่ยนแปลง
โดน

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ เป้าหมายงบประมาณและที่ผ่านมา
เนื่องจาก ระหว่างปี มีจานวนของเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงทาให้งบประมาณเพิ่มขึ้นด้วย
เหตุผลความจาเป็นที่เปลี่ยนแปลง
1. จานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
2. เพื่อนาไปจัดทางบประมาณของแต่ละปีงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1/2561
เทศบำลตำบลควนโดน
ปี 2561
ยุทธศำสตร์
2) ยุทธศำสตร์ดำ้ นคุณภำพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา

จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
9

ปี 2562
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

3,940,000
9
3,940,000
680,000
680,000
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
14
1,250,000
13
1,150,000
380,000
330,000
รวม 23
6,250,000
22
6,100,000
3) ยุทธศำสตร์ดำ้ นศำสนำศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ และกำรท่องเทีย่ ว
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
4
770,000
4
770,000
และนันทนาการ
70,000
70,000
รวม
4
840,000
4
840,000
4) ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
4.1 แผนงานเคหะชุมชน
7
5,850,000
7
5,850,000
100,000
100,000
รวม
7
5,950,000
7
5,950,000

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
10

ปี 2564
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

10

10

24

17,260,000
2,720,000
4,700,000
1,370,000
26,050,000

4

3,080,000

4

280,000
3,360,000

23

4,440,000
680,000
1,150,000
330,000
6,600,000

23

4,440,000
680,000
1,150,000
330,000
6,600,000

4

770,000

4

770,000

4

70,000
840,000

4

70,000
840,000

13

7
7

5,850,000
100,000
5,950,000

รวม 4 ปี

13

7
7

5,850,000
100,000
5,950,000

14

7
7

23,400,000
400,000
23,800,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

ปี 2561
ยุทธศำสตร์

จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

5) ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรจัดกำรองค์กรทีด่ ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
16
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3

5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

3

รวม
รวมทัง้ สิน้

22
56

1,700,000
200,000
120,000
100,000
260,000
550,000
2,930,000
15,970,000

ปี 2562
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

16
3
3
22
55

1,700,000
200,000
120,000
100,000
260,000
300,000
2,680,000
15,570,000

ปี 2563
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

17
3
3
23
57

3,700,000
200,000
120,000
100,000
260,000
300,000
4,680,000
18,070,000

ปี 2564
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

17
3
3
23
57

3,700,000
200,000
120,000
100,000
260,000
300,000
4,680,000
18,070,000

รวม 4 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

17
3
3
23
58

10,800,000
800,000
480,000
400,000
1,040,000
1,450,000
13,520,000
66,730,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
เทศบาลตาบลควนโดน
ที่
1

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารทั่วไป)

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ. 08

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมายเหตุ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7,000

7,000

7,000

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความเดิม
ลาดับที่ 1
หน้าที่ 158

-

สานัก
ปลัดเทศบาล

ข้อความ
ที่
เปลี่ยนแปลง

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อใช้ในการ โต๊ะทางานเหล็กพร้อม
ปฏิบัติงาน กระจก ขนาด 5 ฟุต
สานักงาน จานวน 3 ตัว

-

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อใช้ในการ โต๊ะทางานพร้อมกระจก
ปฏิบัติงาน จานวน 3 ตัว
สานักงาน

7,000

7,000 7,000

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ เป้าหมาย และงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจาก เดิมได้มีการระบุเป็นโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก และมีความจาเป็นเอาคาว่าเหล็กออกเพื่อสะดวกในการดาเนินการจัดหาต่อไป โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากไม่มีใน ปี พ.ศ.2561 ให้มีขึ้นมา
เหตุผลความจาเป็นที่เปลี่ยนแปลง
1 มีการโอนย้ายพนักงานเทศบาล
2 เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
เทศบาลตาบลควนโดน
ที่
2

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงานคลัง)

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ยานพาหนะ ปฏิบัติงาน ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
และขนส่ง สานักงาน ต่ากว่า 2,000 ซีซี

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ
(Cab)
เพื่อเพิ่มประ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
สิทธิ
ภาพในการ ต่ากว่า 2,000 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
ปฏิบัติงาน กว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
สานักงาน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ(Cab)
(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
ประจาปี)

แบบ ผ. 08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
659,000

2563
(บาท)
659,000

2564
(บาท)
659,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

729,000

-

-

กองคลัง

หมายเหตุ
ข้อความเดิม
ลาดับที่ 3
หน้าที่ 160

ข้อความ
ที่
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง ในส่วนรายละเอียดของ เป้าหมาย และงบประมาณที่ผ่านมา
เนื่องจาก ผลผลิตของครุภัณฑ์ เปลี่ยนจากแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เป็น แบบดับเบิ้ลแค็บ (Cab) และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
ได้ปรับเปลี่ยนราคากลางมาตรฐานของครุภัณฑ์
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
1 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในพื้นที่
2 เพื่อนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
มิถุนายน 2561

