ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ประจาปี 2564
***************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้ดาเนินการจัดทาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับ ที่ 6 ประจาปี 2564 เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/
โครงการ ของแผนพั ฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ ปัญหา/ความต้องการ นาไปสู่ การปฏิบัติอย่างแท้จริงและการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพั ฒนา
ท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่ 6) ในคราวประชุมสภาสมัย วิสามัญครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28
เดือนกันยายน พ.ศ.2564 อาศัยอานาจตามความในข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง

(สาเนา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิม่ เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งาน นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
โทร. ๐๔๔-056017 ต่อ FAX. ๐๔๔-056017

คานา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามลาดับความสาคัญของชุมชน เพื่อใช้ ในการจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณประจาปี ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง แล้วนั้น
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง มีความจาเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒ นาท้องถิ่น และบางโครงการยัง
มีเนื้อหาสาระยังไม่ครอบคลุม จึงขอเพิ่มเติมเนื้อหาสาระขึ้นซึ่งทาให้สาระสาคัญเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2559 (ฉบั บที่ 2) และ พ.ศ. ๒๕61 (ฉบับที่ 3) ข้อ 22/1 องค์การบริห ารส่ว นตาบลกุดชุมแสง จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการ นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

คณะผู้จัดทา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง

บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพั ฒ นาท้องถิ่น เป็ น แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่กาหนดวิสั ย ทัศน์ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรื อแผนชุม ชน อั น มีลั ก ษณะเป็ น การกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพั ฒ นา ที่จัดท าขึ้นส าหรั บ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลานั้น
ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องของ
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการพัฒนา ที่ 4.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 256๔
“แผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัว ชี้ วัด ค่ าเป้า หมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้ อ งกับแผนพัฒ นาจังหวั ด
ยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั งหวั ด แผนพัฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียด
ที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. ๒๕61 (ฉบับที่ 3) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น แนวทางการพั ฒ นา ท้ อ งถิ่ น โดยแผนพั ฒ นาสามารถแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 10 ให้เพิ่มความนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
“ข้ อ ๒๒/1 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน การเปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น อ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้”
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่ม เติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง มีความจาเป็นที่จะเพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจาเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งรายการดังกล่ าวไม่ได้บ รรจุ ไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น 5 ปี และบางโครงการมีความจาเป็นต้องเปลี่ ยนแปลง
โครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดทา
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม เติ ม แก้ ไ ข เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 6 ประจ าปี 256๔ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด สรร
งบประมาณต่อไป

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง

๓

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
จานวน
งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการพัฒนาที่ 4.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวมทั้งหมด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา
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2564
2565
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

1

40,000

-

1

40,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่ เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดชุมแสง

5

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาสูก่ ารแข่งขันอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการ
อุทยานธรณี
“ชัยภูมิจีโอ
พาร์ค”

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งอุทยาน
ธรณี ชัยภูมิ
“ชัยภูมิ จีโอ
พาร์ค”

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่
รับทราบถึงการ
ดาเนินการจัดตั้ง
อุทธยานธรณี ชัยภูมิ
“ชัยภูมิจีโอพาร์ค”
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ

40,000

รวมโครงการ 1 โครงการ

40,000

6

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

(KPI)

จะได้รับ

ร้อยละของ
ประชาชนที่
รับทราบถึงการ
ดาเนินการจัดตั้ง
อุทธยานธรณี
ชัยภูมิ “ชัยภูมิ
จีโอพาร์ค”

ประชาชนใน
พื้นทีร่ ู้จักอุทธ
ยานธรณีชัยภูมิ
“ชัยภูมิ จีโอ
พาร์ค”

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สานักปลัด

