แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
ของ

เทศบาลตาบลท่าเสา
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

หลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.๒๕๖3
ของเทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตามที่ร ะเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ ๒๕ กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงิ น สะสมในช่ ว งของแผนนั้ น รวมทั้ ง วางแนวทางเพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ การบริหารงานของเทศบาลตาบลท่าเสา เป็นไป
เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชนอย่ างแท้จริ ง ซึ่งเทศบาลตาบลท่าเสา ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว นั้น
เนื่องจากเทศบาลตาบลท่าเสา มีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและ
อานาจหน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๒๒/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดาริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ งแผนพัฒ นาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้ อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ดังนั้น เทศบาลตาบลท่าเสา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ.๒๕๖3 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความจาเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ ต่อไป

2
แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านการ
คมนาคมและแหล่งน้า
เพื่อการบริโภค-อุปโภค
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ(บาท)
โครงการ

-

-

-

-

1

2,281,000

-

-

-

-

1

2,281,000

-

-

-

-

1

2,281,000

-

-

-

-

1

2,281,000

3
แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมือให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ 1 ด้านการคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภค
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 6 รอบหนอง ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
น้าสาธารณะหนอง ความสะดวก
ช้างเพรียง
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ค.กว้าง 4.00 ม.
ยาว 790.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 1.50 ม.
หรือ พื้นทีผ่ ิวจราจรทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 3,160.00 ตร.ม.
พิกัด617894E,1952905N
(ตามแบบแปลนที่ ทต.ท่าเสากาหนด)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,281,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนน ทาให้ประชาชน
เพิ่มมากขึ้น ได้รับความสะดวก
จานวน 1 สาย ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

