แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เทศบาลตําบลบานแปน
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
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 2/2564
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/๑ โดยเทศบาลตําบลบานแปนหวังเปนอยางยิ่ง
วาการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
เทศบาลตําบลบานแปน
มิถุนายน 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 2/2564
2.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนา

2
2
2
3
6

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
---------------------------------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
เมื่ อแผนพั ฒ นาท องถิ่ น ตามวรรคหนึ่งได รับ ความเห็น ชอบแลว ใหสงแผนพัฒ นาทองถิ่ น
ดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
ดังนั้น เพื่อประโยชนและเปนการบรรเทาความเดือนรอนใหแกประชาชน เทศบาลตําบลบานแปน
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 นี้ขึ้น เพื่อใหมีความ
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพื่อใหสามารถแกปญหาความจําเปน
เรงดวนทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ในครั้งนี้ จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและองคกรเปนสําคัญ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

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 องถิ่น ตามวรรคหนึ่งได รับ ความเห็น ชอบแลว ใหสงแผนพัฒ นาทองถิ่ น
ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลบานแปน
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

หนา 3

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564
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 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
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)
-

-

-

-

-

-

-

-

10
10

3,601,000
3,601,000

10
10

3,601,000
3,601,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

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
-

18,000
-

1
-

18,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
11

18,000
3,619,000

1
11

18,000
3,619,000

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

หนา 5

แบบ ผ.01

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

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมไฟกิ่ง
บริเวณบอขยะ- ทาเชียงทอง หมูที่ 3
บานหนองเตา ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน ตามแบบเทศบาลตําบล
บานแปน
วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท
(ปงบประมาณ 2564)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมไฟกิ่ง
บริเวณบอขยะ- ทาเชียงทอง หมูที่ 3
บานหนองเตา ต.บานแปน อ.เมือง
จ.ลําพูน ตามแบบเทศบาลตําบล
บานแปน
วงเงินงบประมาณ 60,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนา 78
ลําดับที่ 127

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

-เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแก
ประชาชนผูใชสายทาง
ดังกลาว
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ยุทธศาสตร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตร โครงสราง -ปญหาความเดือดรอน
พื้นฐานและการจัดการ ของประชาชน ในพื้นที่
ดานสิ่งแวดลอม
ไดรบั การแกไขและ
อุบัติเหตุและอาชญากรรมที่จะเกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง

กองชาง

หนา 6

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายใน
หมูบานหนองเตา ขนาดกวาง 0.50 ม.
ลึก 0.3-0.50 ม. ยาว 50 ม.
ตามแบบของเทศบาล
วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท
(ปงบประมาณ 2561)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หนา 63
ลําดับที่ 73

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาลตําบลบานแปน 6 เชื่อมซอย
เทศบาลตําบลบานแปน 8 หมูที่ 3
บานหนองเตา
1. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาด
กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 ม.
ยาวรวม 105 ม.
2. วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ø
0.40 ม. มอก.ชั้น 3 จํานวน 12 ทอน
พรอมบอพัก คสล.ขนาด 0.60x0.60 ม.
จํานวน 1 บอ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบานแปน

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- ลดปญหาน้ําทวมขังใน
ฤดูฝน
-เพื่อใหการระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพทําให
ปญหาน้ําทวมขังลดลง

กองชาง

วงเงินงบประมาณ 262,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

หนา 7

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนาย
ถาวร จันทรเหนือ หมูที่ 6 บานแปน
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 2๐ ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 80 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 42,800 บาท
(ปงบประมาณ 2564)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน
นายถาวร จันทรเหนือ หมูที่ 6 บาน
แปนขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 2๐ ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 60 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 32,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนา 11
ลําดับที่ 13

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง

กองชาง

หนา 8

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายลําดวน โพธิพฤกษ หมูที่ 6
บานแปน ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว
26 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 65 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 35,000 บาท
(ปงบประมาณ 2564)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบาน
นายลําดวน โพธิพฤกษ หมูที่ 6 บาน
แปนขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 26 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 65 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 34,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนา 12
ลําดับที่ 15

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง

กองชาง

หนา 9

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนา
โบสถคริสต-สวนนายจรูญ จีอ้ าทิตย
หมูท ี่ 6 บานแปน ขนาดกวาง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 5๐ ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 15๐ ตร.ม. ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 80,000 บาท
(ปงบประมาณ 2564)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนา
โบสถคริสต หมูที่ 6 บานแปน ขนาด
กวาง 3.00 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 156
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 78,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง

กองชาง

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนา 13
ลําดับที่ 16

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

หนา 10

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยจันยาพร
หมูที่ 6 บานแปน ขนาดกวาง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 25๐ ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 75๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บานแปน

วงเงินงบประมาณ 401,000 บาท
(ปงบประมาณ 2564)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยจันยาพร
หมูที่ 6 บานแปน
1. ถมดินลูกรังบดอัด กวาง 4.00 ม.
ยาว 245 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 98๐ ตร.ม.
2. กอสรางถนน คสล.กวาง 3.00 ม.
ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้นื ที่
คสล. ไมนอยกวา 264 ตรม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 235,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง

กองชาง

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนา 13
ลําดับที่ 17

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

หนา 11

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน
นายอุดม รัตมุข หมูที่ 6 บานแปน
ขนาดกวาง 2.00 ม. ยาว 3๐ ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
60 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

วงเงินงบประมาณ 32,000 บาท
(ปงบประมาณ 2564)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขาง
บานนายอุดม รัตมุข หมูที่ 6 บานแปน
กวาง 2.00 ม. ยาว 3๐ ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา
60 ตร.ม. พรอมวางทอระบายน้ําทิ้ง
PVC จํานวน 5 ทอ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 47,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนา 12
ลําดับที่ 14

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง

กองชาง

หนา 12

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนาย
สุวรรณ กัณทวงค หมูที่ 6 บานแปน
ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 26 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
65 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

วงเงินงบประมาณ 35,000 บาท
(ปงบประมาณ 2564)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
เทศบาลตําบลบานแปน 17/1 หมูที่ 6
บานแปน
1. กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม.
ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม.
2. กอสรางถนน คสล. กวาง 2.50 ม.
ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คสล.ไมนอยกวา 148 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 74,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง

กองชาง

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4/2563 หนา 11
ลําดับที่ 12

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

หนา 13

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

9 โครงการขยายถนนบริเวณปากทางเขา
บานาขวาง-บานนางสาวนงเยาว หมูที่ 1
บานบอโจง ขยาดกวางขางละ 1.00 ม.
ยาว 300 ม. ตามแบบของเทศบาลตําบล
บานแปน
วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการกอสรางกําแพงกันดินเพื่อขยาย
ถนน ซอยบานบอโจง-บานขวาง หมูที่ 1
บานบอโจง โดยกอสรางกําแพงกันดิน
คสล.สูง 1.30 ม. ยาว 112 ม. พรอม
ราวกันตก รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบานแปน
วงเงินงบประมาณ 605,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หนา 61 ลําดับที่ 67

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง

กองชาง

หนา 14

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) สาย
แยกทางหลวง 1033 บานหนองเตารองอุย เชื่อมบานหนองเรือ เขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหนาม
ชวงที่ ๑ ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
1,415 ม. หนา 0.05 ม.
ชวงที่ ๒ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 65 ม.
หนา 0.05 ม. ความยาวรวม 1,480 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 5,855
ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตําบลบานแปน

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิว
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) สาย
แยกทางหลวง 1033 บานหนองเตา บานรองอุย เชื่อมบานหนองเรือ
ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว
1,415 ม. หนา 0.05 ม.
ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว
65 ม. หนา 0.05 ม. ความยาวรวม
1,480 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 5,855 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบานแปน

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เพื่อแกไขปญหาความ ยุทธศาสตร โครงสราง
เดือดรอนใหแกประชาชน พืน้ ฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่
- เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใชถนน
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง

กองชาง

วงเงินงบประมาณ 1,648,000 บาท วงเงินงบประมาณ 2,174,000 บาท
(ปงบประมาณ 2564-2565)
(ปงบประมาณ 2565)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563
หนา 30 ลําดับที่ 2

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

หนา 15

แบบ ผ.01
ลําดับ
ที่

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเดิม)

11 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน
วงเงินงบประมาณ 17,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น
(โครงการเปลี่ยนแปลงใหม)

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน
วงเงินงบประมาณ 18,000 บาท
(ปงบประมาณ 2565)

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)
หนา 146 ลําดับที่ 3

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร

-เปนไปตามหนังสือ ดวน ยุทธศาสตร โครงสราง
ที่สุด ที่ ลพ 0023.7/ว พืน้ ฐานและการจัดการ
2339 ลงวันที่ 4
ดานสิ่งแวดลอม
มิถุนายน 2564 เรื่อง
บรรจุโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมือง
ลําพูน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564
ในแผนพัฒนาทองถิ่น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ในพื้นที่
ไดรับการแกไข
-อุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ใชเสนทางลดลง
-ปญหาน้ําทวงขังลดลง

กองชาง

หนา 16

ภาคผนวก
ประมาณการโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

หนา 17

