แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แก้ไข ครั้งที่ ๒
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

จัดทาโดย
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒
...................................................................
ด้วยเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) แก้ ไ ข ครั้ ง ที่ ๒ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต าบลมวกเหล็ ก แล้ ว
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
๔ ข้อ ๒๑ จึงเห็นชอบและให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒ ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

คานา
เทศบาลตาบลมวกเหล็กได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔๕) ไปแล้ว
แต่ เ นื่ อ งจากเทศบาลฯมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งแก้ ไ ขโครงการปี ง บประมาณ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ออานวยประโยชน์ แก่ป ระชาชน ซึ่งผู้บริห ารได้พิจารณาแล้ ว เห็ นควรที่จะต้องแก้ไขโครงการที่
เกี่ยวข้อง เทศบาลตาบลมวกเหล็กจึ งได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่
๒ ขึ้น
ทางคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่นได้ตามสมควร

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-256๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๒
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๓
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๔
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี ๒๕๖๕
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๕ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

-

-

๑

๔๘๐,๐๐๐

๑

๔๘๐,๐๐๐

๒

๙๖๐,๐๐๐

รวม

-

-

-

-

-

-

๑

๔๘๐,๐๐๐

๑

๔๘๐,๐๐๐

๒

๙๖๐,๐๐๐

๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
๕.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
รวม

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

๑

๘๐๐,๐๐๐

๑

๘๐๐,๐๐๐

๒

๑,๖๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

๑

๘๐๐,๐๐๐

๑

๘๐๐,๐๐๐

๒

๑,๖๐๐,๐๐๐

๒

๑,๒๘๐,๐๐๐

๒

๑,๒๘๐,๐๐๐

๔

๒,๕๖๐,๐๐๐

๑

(เดิม)

ผ.๐๒
๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑.

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
ตามทางแยกทางร่วม
และทางโค้งที่อาจเกิด
ความเสีย่ งอันตราย
ในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

- เพื่อป้องกันการ
เกิดอันตรายและลด
อุบัติเหตุ จากการ
สัญจรตามทางแยก
ทางร่วมและทางโค้ง
- เพื่อสนองตาม
ความต้องการของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตาม
ทางแยกทางร่วม และทางโค้งที่
อาจเกิดความเสี่ยงอันตราย ใน
เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จานวนติดตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ ๘๐
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย

- ทาให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)

๒

(ใหม่)

ผ.๐๒
๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑.

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
ตามทางแยกทางร่วม
และทางโค้งที่อาจเกิด
ความเสีย่ งอันตราย
ในเขตเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

- เพื่อป้องกันการ
เกิดอันตรายและลด
อุบัติเหตุ จากการ
สัญจรตามทางแยก
ทางร่วมและทางโค้ง
- เพื่อสนองตาม
ความต้องการของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตาม
ทางแยกทางร่วม และทางโค้งที่
อาจเกิดความเสี่ยงอันตราย ใน
เขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จานวนติดตั้งไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๔
๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- ทาให้
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ
(งานป้องกัน)

๓

ผ.0๒
๐๑

(เดิม)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒.

โครงการ
จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

- เพื่อดาเนินการจัดการ
เลือกตั้งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
ซึ่งจะครบวาระการดารง
ตาแหน่งในวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๕๙ และใน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๕๙ แต่อยู่ในวาระตาม
คาสั่งของ คสช.
ที่ ๑/๒๕๕๗

งบประมาณ
เป้าหมาย
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จัดการเลือกตั้ง
๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
นายกเทศมนตรี
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)
จานวน ๑ คน และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก
จานวน ๑๒ คน

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๕
(บาท)
- ประชาชนมา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
บัตรเสีย ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๓

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สามารถจัดให้มีการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็กเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๔

ผ.0๒
๐๑

(ใหม่)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒.

โครงการ
จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาลตาบล
มวกเหล็ก

- เพื่อดาเนินการจัดการ
เลือกตั้งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
ซึ่งจะครบวาระการดารง
ตาแหน่งในวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๕๙ และใน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๕๙ แต่อยู่ในวาระตาม
คาสั่งของ คสช.
ที่ ๑/๒๕๕๗

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
- จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
จานวน ๑ คน และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก
จานวน ๑๒ คน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ - ประชาชนมาใช้
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) สิทธิเลือกตั้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ บัตรเสีย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
๓

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
- สามารถจัดให้มีการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลมวกเหล็กเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

๕

๖

