ประกาศ เทศบาลตำบลยุโป
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
แก้ไข ครั้งที่ 3
*******************************************
ตามที่เทศบาลตำบลยุโปได้ แก้ไขแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 3
ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย นั้น
บั ด นี ้ เ ทศบาลตำบลยุโ ปได้แก้ไขโครงการในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 3 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
www.yupo.go.th
ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

(นางสาวนวรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)
แก้ไข ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เทศบาลตำบลยุโป
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

คำนำ
ด้วยสำนักปลัดเทศบาลตำบลยุโป มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการ
เชื่อมโยง โครงการ/กิจกรรม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลยุโป
มกราคม 2564

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

1. หลักการและเหตุผล
2. บัญชีสรุปโครงการ
3. บัญชีรายละเอียดโครงการ
ภาคผนวก
4. บัญชีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

************************************
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-1บันทึกหลักการและเหตุผลความจำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข (ฉบับที่ 3)
เทศบาลตำบลยุโป
*******************************
ตามที่เทศบาลตำบลยุโ ป มีภ ารกิจสำคั ญ ในการพัฒ นาท้ อ งถิ ่น ในเขตพื ้น ที ่ร ับผิด ชอบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น
เทศบาลตำบลยุโ ปมีความประสงค์ดำเนินการแก้ ไขโครงการในความรับผิดชอบ โดยมี
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ของประชาชน สำนักปลัดเทศบาล
ตำบลยุโป ได้เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อ มทั้งแจ้งอำเภอ และ
จังหวัดทราบด้วย
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แบบ ผ.01

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลยุโป

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

ปี 2561
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0
0

ปี 2562
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0
0

ปี 2563
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0
0

ปี 2564
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
0
0

ปี 2565
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
6,589,000
5

6,589,000

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
5
6,589,000
5

6,589,000

-3รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3
เทศบาลตำบลยุโป
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออก
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและกากรโยธา
ที่

โครงการ

ถนน กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

400,000

ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

การคมนาคม
สะดวกช่วยลด
อุบัติเหตุ

แบบ ผ.02/1
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
(ตามแบบ
ทต.)

ตอนที ่ 1 ถนนกว้ า ง
4.00 เมตร ระยะทาง
2,300 เมตร
ตอนที ่ 2 ถนนกว้ า ง
3.00 เมตร ระยะทาง
300 เมตร
เพื่อการคมนาคมขนส่ง ถนน กว้าง 4.00 เมตร
สิ น ค้ า การเกษตรได้ ระยะทาง 600.00
สะดวกรวดเร็ว และลด เมตร หนา 0.15 เมตร
ปัญหาอุบัติเหตุ
เพื่อการคมนาคมขนส่ง ถนน กว้าง 4.00 เมตร
สิ น ค้ า การเกษตรได้ ระยะทาง 300 เมตร
สะดวกรวดเร็ว และลด หนา 0.15 เมตร
ปัญหาอุบัติเหตุ
เพื่อก่อสร้างทางระบาย คูระบายน้ำ
ลึก
น้ำ คสล.ใช้สำหรับการ 0.50 เมตร กว้ า ง
ระบายน้ำ และบรรเทา 0.50 เมตร ระยะทาง
ปัญหาน้ำท่วมขัง
500.00 เมตร

4,089,000

ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

การคมนาคม
สะดวกช่วยลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง
(ตามแบบ
ทต.)

1,200,000

ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

การคมนาคม
สะดวกช่วยลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง
(ตามแบบ
ทต.)

600,000

ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

การคมนาคม
สะดวกช่วยลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง
(ตามแบบ
ทต.)

300,000

ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ

ช่วยการระบายน้ำ
และลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง

กองช่าง
(ตามแบบ
ทต.)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2561

1 โครงการก่อ สร้า งถนนผสมพารา เพื่อการคมนาคมขนส่ง
ซอยสายบ้านนาย สุวิทย์ – นาย สิ น ค้ า การเกษตรได้
ประภาส หมู่ที่ 5
สะดวกรวดเร็ว และลด
ปัญหาอุบัติเหตุ
2 โครงการก่ อ สร้ า งถนนดิ น ลู ก รั ง เพื่อการคมนาคมขนส่ง
ผสมพาราซีเมนต์ ยล.ถ.54-058 สิ น ค้ า การเกษตรได้
สายตะวัน 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6
สะดวกรวดเร็ว และลด
ปัญหาอุบัติเหตุ
3 โครงการก่อ สร้า งถนนผสมพารา
ซอยสามัคคี 6 ซอยนายอ หมู่ที่ 1
(ต่อจากโครงการเดิม)
4 โครงการก่อ สร้า งถนนผสมพารา
ซอยสายบ้าน นางเหวียน
พรหมเมือง หมู่ที่ 2
5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
สายบ้ า นหั ว นอน กู โ บร์ – แยก
หมู่ 4 - 6

2562

งบประมาณและที่มา
2563

2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

