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แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยถือ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) บัญญัติ ให้ องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลทุ่งผาสุ ข จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพิ่มจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป
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ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไป
จั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 และได้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข ได้รับแจ้งร้องทุกข์ และจากการประชุมประชาคม
ของหมู่บ้าน เรื่องได้รับความลาบากในการสัญจรขนถ่ายพืชผลการเกษตร เกิดการชารุดของถนนเข้าพื้นที่ทา
การเกษตร เป็นหลุม เป็นบ่อ ได้รับความเสียหายจากช่วงฤดูฝน ทาให้การคมนาคมไปมาไม่สะดวก และไม่มี
น้ าเพีย งพอต่อ การท าการเกษตร และอุ ปโภค มีความต้องการและความจาเป็นเร่ง ด่ว นที่ ต้องจัด เตรีย ม
โครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข ให้
สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4
ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนเป็นสาคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความ
ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น จัดทาร่ างแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่นสี่ ปี ที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เ พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ว ยสภาตาบลและองค์การบริหารส่ว นตาบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป”
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งผาสุข จึงได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560

