แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕๖5
(ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
Hui kra chao Subdistrict municipality
๑๕๖ หมู่ที่ ๖ ตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๔ - ๖๗๗๒๘๕ - ๖ www.Huikrachao.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา
เรื่องืืแผนพัฒนาทื้องถิ่นื(พ.ศ.ื2561-2565) ปรับปรุงืเพิ่มเติมืฉบับที่ื1
---------------------------------------------------------------------------ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวืาดื้ว ยการจืัดทาแผนพัฒ นาขององคืกรปกครองสืวนทื้องถิ่น ืพ.ศ.ื
2548ืและแกื้ไขเพิ่มเตืิมถึงื(ฉบืับ ที่ื 3)ืพ.ศ.ื2561ืขื้อื4ืแผนพัฒนาท้องถิ่นืหมายความวาืแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นืที่กาหนดวิสัยทัศนืประเด็นยุทธศาสตรืเป้าประสงคืตัวชี้วัดืคาเป้าหมายืและกลยุทธื
โดยสอดคล้ องกับ แผนพัฒ นาจั งหวัดืยุ ทธศาสตรองคกรปกครองส วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดืแผนพัฒนาอาเภอื
แผนพัฒนาตาบลืแผนพัฒนาหมูบ้านหรอแผนชุมชนือันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาืืที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแตละปีืซึ่งมีความตอเน่องเป็นแผนก้าวหน้าืและหมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ืืและข้อื9ืกาหนดให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นือาจเพิ่มเติมหรอ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยืวาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นืพ.ศ.ื2548ืและที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงื(ฉบับที่ื3)ืพ.ศ.ื2561ืข้อื9ืืจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นื(พ.ศ.ื2561-2565)ืปรับปรุงืเพิ่มเติมืฉบับที่ื1ืของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาืเพ่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นตอไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศื ณื วืันทีื่ 27ื เมษายนื พ.ศ.ื2563

(นายสิริพงศืืืสบเนียม)ื
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา

คำนำ
ตามที่เทศบาลตาบลห้ ว ยกระเจาืืได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น ื(พ.ศ.ื2561ื–ื2565)
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาืืไปแล้วืเม่อวันที่ 14ืืมิถุนายนืื2562ื
ด้วยืจังหวัดกาญจนบุรีได้แจ้งแนวทางการจัดทาประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่ น ในสถานการณการแพร ระบาดของโรคติด เช้อ ไวรั ส โคโรนาื2019ื(COVID-19)ืตามหนั ง ส อจั งหวั ด
กาญจนบุ รีื ดวนที่สุ ดืที่ืมทื0023.3/วื7280ืลงวันที่ื17ืเมษายนื2563ืโดยอาศัยอานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นืพ.ศ.ื2548ืและที่แก้ไข
เพิ่มเติมข้อื5ืวรรคสองืในการยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่นืกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดืจนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติ ดเช้อไวรัสโคโรนาื2019ื(COVID19)ืจะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยืเทศบาลตาบลห้วยกระเจาืจึงมีความจาเป็นต้องจัด ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นื
(พ.ศ.ื2561ื–ื2565)ืปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ืื1ืโดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท้องถิ่นืพ.ศ.ื2548ืและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ื 3ืพ.ศ.ื2561ื
เทศบาลตาบลห้วยกระเจาืขอขอบคุณืเจ้าหน้าที่ในหนวยงานตางืๆืที่ให้ความรวมมอในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นื(พ.ศ.ื2561ื– 2565)ืปรับปรุงเพิ่มเติมืฉบับที่ื1ืให้สาเร็จลุลวงด้วยดีมาืณืโอกาสนี้
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื๒๕๖3ืื
ื

สำรบัญ
หน้ำ
ประกำศ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
บันทึกหลักการและเหตุผล

1
1
1
2

ส่วนที่ 2 กำรนำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
ืืืืืืืืืรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ

3
5

ื

บทนำ
1. ลักษณะของแผนพัฒนำพัฒนำท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทํา งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
---------------------------------ตามที่เทศบาลตําบลห้วยกระเจา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตําบลห้วยกระเจาไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นั้น
ด้วย กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างเร่งด่วน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่น กรณีการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย และเมื่อจังหวัดกาญจนบุรี
ได้แจ้งแนวทางการจัดทําประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุ ด ที่ มท 0023.3/ว
7280 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 วรรคสอง ในการ
ยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไป
ในทางที่ปลอดภัย เทศบาลตําบลห้วยกระเจาจึงได้จัดทํา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ซึ่งมีโครงการ ดังนี้
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
ปี ๒๕๖1

ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท) โครงกำร

(แบบ ผ. ๐1)

ปี ๒๕๖4

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖5

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

รวม 5 ปี

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

๑. ยุทธศำสตร์ดำ้ นโครงสร้ำงพืน้ ฐำน เพือ่ เป็นเมืองที่นำ่ อยู่
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการพาณิชย์
รวม

0

-

0

-

0

-

13
3
16

3,527,400
5,386,000
8,913,400

1
1

5,000,000
5,000,000

13
4
17

3,527,400
10,386,000
13,913,400

-

0
0
0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0
0

-

๒. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำกำรเกษตร ปศุสัตว์ และกำรส่งเสริมอำชีพ
2.1 แผนงานเกษตร
2.2 แผนงานสังคมสังเคราะห์
รวม

0

-

0

-

0

-

0

-

0

๓. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญำท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

0

-

0

๔. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรกีฬำ สำธำรณสุข และคุณภำพชีวิต
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
4.3 แผนงานสาธารณสุข
รวม 0
0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)
เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
ปี ๒๕๖1

ยุทธศำสตร์

ปี ๒๕๖2

ปี ๒๕๖3

จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท) โครงกำร

(แบบ ผ. ๐1)

ปี ๒๕๖4

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

ปี ๒๕๖5

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

รวม 5 ปี

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

๕. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม และควำมเข้มแข็งชุมชน
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์/สร้าง
ความเข้มแข็ง
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

60,000

1

60,000

1

60,000

5.3 แผนงานบริหาร/เคหะชุมชน
รวม

0

-

0

-

1

60,000

1

60,000

2

877,600

1

60,000

0

-

3

180,000

0

-

3

180,000

2

877,600

0

-

๖. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรเมือง กำรบริหำร กำรพัฒนำบุคลำกร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
รวม
รวมทิ้งสิ้น

0

-

0

-

0

-

2

877,600

0

-

2

877,600

0

-

0

-

1

60,000

19

9,851,000

2

5,060,000

22

14,971,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนาย เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 3.00 ม. ยาว 40 ม.
สาธิต สืบกลัด หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา
มาตรฐาน
หนา 0.15 ม.

266,400

754 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนาง เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 3.00 ม. ยาว 65 ม.
มา กํามณี หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา
มาตรฐาน
หนา 0.15 ม.

123,100

754 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย
ประชาสัมพันธ หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา

เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 5.00 ม. ยาว 17 ม.
มาตรฐาน
หนา 0.15 ม.

49,700

754 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

4 ปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบานนางสาวพยง
สืบดา หมูที่ 2 ต.หวยกระเจา

เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 3.00 ม. ยาว 230
มาตรฐาน
ม.หนา 0.10 ม.

47,500

754 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนาย เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 4.00 ม. ยาว 135
ชื่น สืบดี หมูที่ 3 ต.หวยกระเจา
มาตรฐาน
ม.หนา 0.15 ม.

350,400

758 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนาง เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 3.00 ม. ยาว 22 ม.
ผิน บุตรพุม หมูที่ 6 ต.หวยกระเจา
มาตรฐาน
หนา 0.15 ม.

41,500

822 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเขา เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 5.00 ม. ยาว 170
ศาลา หมูที่ 7 ต.หวยกระเจา
มาตรฐาน
ม.หนา 0.15 ม.

485,400

542 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนาย เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 3.00 ม. ยาว 100
แสวง จันทรหอม หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา
มาตรฐาน
ม.หนา 0.15 ม.

200,900

544 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบานนาย เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 3.00 ม. ยาว 147
ธงชัย จันทรหอม หมูที่ 8 ต.หวยกระเจา
มาตรฐาน
ม.หนา 0.15 ม.

298,000

545 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 ต. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 3.00 ม. ยาว 74 ม.
หวยกระเจา
มาตรฐาน
หนา 0.15 ม.

145,700

505 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 5.00 ม. ยาว 350
ดอน-วัดซองสาธุการหมูที่ 16 ต.หวยกระเจา มาตรฐาน
ม.หนา 0.15 ม.

998,100

756 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขา
หมูบาน หมูที่ 18 ต.หวยกระเจา

เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได กวาง 4.50 ม. ยาว 187
มาตรฐาน
ม.หนา 0.15 ม.

478,500

331 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

13 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19
ต.หวยกระเจา

เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได ไหลทางกวาง 1.00 ม. ยาว
มาตรฐาน
90 ม.หนา 0.15 ม.

42,200

277 คน ประชานไดรับความ
สะดวกในการสัญจร

กองชาง

รวม 13 โครงการ

0

0

0 3,527,400

0
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาแหลงน้ํา/ระบบประปา
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน ,1.10 แผนงานพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 ปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้ําประปา
เพื่อใหราษฎรทําการเกษตร/
หมูบาน หมูที่ 13
อุปโภค-บริโภค
2 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 19 เพื่อใหราษฎรทําการเกษตร/
อุปโภค-บริโภค

รวม 2 โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

2564
(บาท)
343,800

(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด)

42,200

0

2563
(บาท)

0

0 386,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

216 คน มีน้ําอุปโภค - บริโภค
อยางเพียงพอ
277 คน มีน้ําอุปโภค - บริโภค
อยางเพียงพอ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง

0
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และความเขมแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดทักษะ ความรูความ
เขาใจ ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
เปนผูชวยเจาพนักงานในพื้นที่

รวม 1 โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ฝกอบรมประชาชน หมูที่ 1-21
ปละ 50 คน

-

-

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
(KPI)
ครั้ง

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

60,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 เสริมสรางสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแหงการเรียนรู
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องมือเครื่องใชและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

1 กอสรางถนนลาดยาง
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน กวาง 6 เมตร ยาว 213 เมตร
ภายในสํานักงานเทศบาล และรองรับประชาชนที่มา
รับบริการ
2 กอสรางเสาธงสํานักงาน เพื่อใหเทศบาลมีเสาธงที่ กอสรางเสาธงสูง 16 เมตร
เทศบาล
ไดมาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง และสวยงาม
รวม 2 โครงการ

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณและที่ผานมา
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)

0

0

0

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

674,600

สาย

มีถนนใชในการปฏิบัติงาน
และรองรับประชาชนที่มารับ
บริการไดอยางเพียงพอ

สํานักปลัด

203,000

แหง

มีเสาธงที่ไดมาตรฐาน มั่นคง
แข็งแรง และสวยงาม

สํานักปลัด

2564
(บาท)

877,600

2565
(บาท)

0
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 สงเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนเมืองที่นาอยู
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน/1.10 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

1 กอสรางแท็งคน้ําประปาเก็บน้ําใส

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในตําบลหวย
กระเจามีน้ําอุปโภค-บริโภคตลอด
ทั้งป
รวม 1 โครงการ

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบ ผ. 02/1

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)
5,000,000

กอสรางถังเก็บน้ําใสขนาด
ความจุ 1 ลานลูกบาศก
เมตร
0

0

0

2565
(บาท)
5,000,000

ผลลัพธที่คาดวา
ตัวชี้วัด (KPI)
จะไดรับ
แหง

มีน้ําอุปโภคบริโภคตลอดทั้งป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
จังหวัด
กาญจนบุรี

5,000,000 5,000,000
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

แบบ ผ.03
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
ที่
เปาหมาย (ผลผลิต 2561 2562 2563
2564
2565
ของครุภัณฑ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) รับผิดชอบ
มอเตอรสูบน้ําแบบจมใตน้ํา
50,000
50,000 50,000 กองชาง

1 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร
และชุมชน

เพื่อจัดหามอเตอรสูบน้ํา
แบบจมใตน้ํา

2 แผนงานเคหะ ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ
และชุมชน

เพื่อจัดหาเสียงไรสาย

ชุดอุปกรณเสียงไรสายหมู 1
บานซอง

100,000

100,000 100,000 กองชาง

3 แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน
4 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
5 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
6 แผนงาน
การศึกษา

เพื่อจัดหาเสียงไรสาย

ชุดอุปกรณเสียงไรสายหมู
2,3,4,6

600,000

600,000 600,000 กองชาง

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาวิทยุ

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร
แท็ปเล็ต

คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต

20,000

20,000 กองคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องสํารอง
ไฟฟา

เครื่องสํารองไฟฟา

10,000

10,000 กองคลัง

260,000

กอง
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) ขนาด
18,000บีทียู จํานวน 9 ชุด
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รายเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

แบบ ผ.03
หนวยงาน
งบประมาณและที่ผานมา
วัตถุประสงค
ที่
เปาหมาย (ผลผลิต 2561 2562 2563
2564
2565
ของครุภัณฑ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท) รับผิดชอบ
เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
25,900
กอง
สวนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
การศึกษา
(ราคารวมคาติดตั้ง) ขนาด
15,000บีทียู จํานวน 1 ชุด

7 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

8 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) ขนาด
30,000บีทียู จํานวน 2 ชุด

80,400

กอง
การศึกษา

9 แผนงาน
การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
(ราคารวมคาติดตั้ง) ขนาด
32,000บีทียู จํานวน 4 ชุด

169,200

กอง
การศึกษา

รวม 9 โครงการ

0

0 750,000 1,315,500 780,000
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ต่วนที่สุต
ท กจ ๐๐๒๓.๓/ 'งี £li!3 ต0

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

เรื่อง

แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน

นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๑๔๐
จำนวน ๑ ฉบับ

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแกไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างเร่งด่วน จึงขอใท้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเดิมข้อ ๕ วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น

กรณีการเพิ่มเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย
จังหวัดกาญจนบุรี จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ ๕ วรรคสอง ยกเว้นการจัดทำ
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายจึระเกียรติ ภูมิสวัสด)
ภู้ว่าราชการชังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร.๐-๓๔๕๑-๑๒๗๓ ต่อ ๑๐๓

I »wmn1 คู3 .
I»'»........

~..ข้2£

'

’Un..
เใรใ...

นฟfl2563~~
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓00

9บี

เมษายน ๖๕๖๓

เรื่อง แนวทางการชัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19)

เรียน ผู้ว่าราชการชังหวัด ทุกจังหวัด
ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19)

ที่กำลังระบาดในประเทศไทยและจากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวริ'สโคโรนา 2019 (C0VID-19)

โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคริด-!9) (คบค.) ที่ได้ปรากฏ

ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนมาก
และยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งเห็นว่าการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและบำบัดรักษาโรค เป็นอำนาจหนาที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกัไขเพิ่มเดิม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๖๕๔๒ ในการดำเนินงานชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการเพิ่มเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในกรณีการเพิ่มเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

และที่แก้ไขเพิ่มเดิม กำหนดให้มีกระบวนการชัดทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเดิม ซึ่งอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของโรคดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับหลายชังหวัดได้มีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
ในหลายพื้นที่ทำโห้ผู้แทนประชาคมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชาคฺมได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ในปัจจุบันและเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างเร่งด่วน

จึงจ-อ-ให้ผู้วา่ ■งrา■ชคา?ชังหวัดทุกจังหวัดอาลัยอำนาจดามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กริปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

ข้อ ๕ วรรคลอง ในการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่น.

/ขององค์กร...

-๒ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลิดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางพี่ปลอดภัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบ้ตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
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