แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564

เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

คํานํา
ตามที่เทศบาลตําบลบานแปน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ.2561–2565) ไปแลวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 สําหรับเปนกรอบในการดําเนินงานดานงบประมาณ
ของเทศบาลตําบลบานแปน
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีความเดือดรอนและตองการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของหมูบาน
ซึ่งบางโครงการไมมีการบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หรือบางโครงการไมตรงตามความตองการและความ
เดื อดรอนของประชาชนในพื้ น ที่ ดั งนั้ น เพื่อประโยชนของประชาชน เทศบาลตําบลบานแปน จึงมีความ
จําเปนตองจัดแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/๑ โดยเทศบาลตําบลบานแปนหวังเปนอยางยิ่ง
วาการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
เทศบาลตําบลบานแปน
มีนาคม 2564

สารบัญ
ประกาศ
บันทึกหลักการและเหตุผล
สวนที่ 1 บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สวนที่ 2 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
2.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนา

2
2
2
3
6

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
---------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลบ านแป น ได ประกาศใช แผนพั ฒนาท องถิ่ น เทศบาลตํ าบลบานแป น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปแลว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นั้น
เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)
ของเทศบาลตําบลยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นแปลงแผนโครงการ/กิ จ กรรม
ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน เพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดย
สวนรวมและเพื่อตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให
ถูกต องและเปนไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํ าแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว ให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
ดังนั้น เพื่อประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน เทศบาลตําบลบานแปน
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 นี้ขึ้น เพื่อใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหาความจําเปน
เรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1/2564

บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
1. เพื่ อให องค กรปกครองส ว นท องถิ่น ใชแผนพัฒ นาทองถิ่น เปน กรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน สนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนและเพื่อใหสามารถแกปญหาความจําเปนเรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพื้นที่จะดําเนินการใหมีความสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่เปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากที่สุด
3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๒๒/๑ และขอ ๒๒/๒
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
“ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย
เมื่ อแผนพั ฒ นาท องถิ่ น ตามวรรคหนึ่งได รับ ความเห็น ชอบแลว ใหสงแผนพัฒ นาทองถิ่ น
ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1/2564

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1/2564

หนา 3

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน ฯ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการสาธารณสุข
รวม
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
รวม
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานการสาธารณสุข
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานการศึกษา
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3.7 แผนงานงบกลาง
รวม

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ป 2565
รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

1
1

753,000
753,000

1
1

753,000
753,000

-

-

2
2

1,506,000
1,506,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1/2564

หนา 4

แบบ ผ.07
ยุทธศาสตร

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
5) ยุทธศาสตรการอุดหนุนหนวยงานอื่นๆ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการศึกษา
5.4 แผนงานการสาธารณสุข
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
5.7 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2561
ป 2562
ป 2563
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

ป 2564
ป 2565
รวม 5 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

753,000

1

753,000

-

-

2

1,506,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1/2564

หนา 5

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564
เทศบาลตําบลบานแปน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรเมืองแหงคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2
1. ยุทธศาสตร โครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

1

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
สายสุพจนซาลาเปา-สามแยกบอขยะ
หมูที่ 7 ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 1,060 ม.
หนา 0.05 ม. หรือผิวจราจรไมนอยกวา
4,240 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 1,341,000 บาท
(ปงบประมาณ 2563-2564)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่
2/2562 หนา 6 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต(OVERLAY) ถนนสาย
ลพ.ถ.15-050 เทศบาลตําบลบานแปน
ซอย 16 หมูที่ 7 ต.บานแปน อ.เมือง
ลําพูน จ.ลําพูน ขนาดกวาง 4.00 ม.
หนา 0.05 ม. ยาว 530 ม. โด ปยมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,120 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 753,000 บาท
(ปงบประมาณ 2563-2564)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1/2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
พืน้ ฐานและการจัดการ
เดือดรอนใหแก
ประชาชนผูใชสายทาง ดานสิ่งแวดลอม
ดังกลาว
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไขและ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง

กองชาง

หนา 6

ภาคผนวก
ประมาณการโครงการ
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หนา 7

