ราง

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6

ของ
เทศบาลตำบลยางฮอม
จัดทำโดย
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลยางฮอม
โทร 0-5360-6223

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม
เรื่อง ประกาศใชเปนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม(พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
.........................................................
ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอม ไดพิจารณาดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒ นา
เทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.๒๕๖1– ๒๕๖5) ตามขั้นตอนแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
ได พิ จ ารณา(ร า ง)แผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 6
ในการประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 9 เดื อ น กรกฎาคม พ.ศ.๒๕64 ได ให ค วามเห็ น ชอบ(ราง)แผนพั ฒ นาเทศบาล
ตำบลยางฮอม (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 และไดเสนอนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
พิจารณาอนุมัติ(ราง)แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 นั้น
เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับ ขอเท็จจริง สถานการณปจจุ บัน
เทศบาลตำบลยางฮอมจึงอาศัย อำนาจตามขอ ๑๗ (4) แห งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และที่แกไขเพิ่มเติม) ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางฮอม (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕64

(นางลาวรรญ ธนรุงเรืองเดช)
นายกเทศบาลตำบลยางฮอม

คำนำ
ตามที่ เท ศบ าลตำบ ลยางฮฮม ได ป ระกาศใช แผน พั ฒ นาเทศบ าลตำบ ลยางฮอม
(พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น นั้น
เนื่ อ งจากการจั ดทำโครงการ/กิ จ กรรม ดั งที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561-2565) ยังไมครอบคลุมและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในชุมชน
ต องการเปลี่ ยนแปลงโครงการ/กิ จ กรรมในแผนพั ฒ นา (พ.ศ.2561-2565) ให สามารถดำเนิ น การได ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 22/1 โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงใน
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางฮอมมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหนาที่ พรอมกันนี้
ยังเป นการเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม และงบประมาณรายจายประจำป ในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในตำบลยางฮอมอยางเปนภาพรวม
ฉะนั้ น เทศบาลตำบลยางฮอม จึ งได ดำเนิ นการจั ด ทำแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ 6 เพื่ อใช เป นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป
ของเทศบาลตำบลยางฮอม ในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

เทศบาลตำบลยางฮอม
กรกฎาคม 2564

สารบัญ
หนา
บันทึกหลักการและเหตุผล
สวนที่ 1 บทนำ
1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สวนที่ 2 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
ผ.01
1. บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
ผ.02
2. รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02
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1
บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
******************************************************
ตามที่ เท ศบ าลตำบ ลยางฮฮม ได ป ระกาศใช แผน พั ฒ นาเทศบ าลตำบ ลยางฮอม
(พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น นั้น
เนื่ อ งจากการจั ดทำโครงการ/กิ จ กรรม ดั งที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561-2565) ยังไมครอบคลุมและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนในชุมชน
ต องการเปลี่ ยนแปลงโครงการ/กิ จ กรรมในแผนพั ฒ นา (พ.ศ.2561-2565) ให สามารถดำเนิ น การได ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 22/1 โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงใน
แผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางฮอมมากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหนาที่ พรอมกันนี้
ยังเป นการเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม และงบประมาณรายจายประจำป ในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในตำบลยางฮอมอยางเปนภาพรวม
ฉะนั้ น เทศบาลตำบลยางฮอม จึ งได ดำเนิ นการจั ด ทำแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ 6 เพื่ อใช เป นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป
ของเทศบาลตำบลยางฮอม ในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

2

บทนำ
1. ลักษณะของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา ซึ่งเปนแผนที่กำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพั ฒนาที่จะ
ดำเนินการในปงบประมาณของแตละป โดยมีความตอเนื่องเปนระยะเวลาหาป
ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมโดยสรุป
1. เปนแผนที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดใหมีระยะเวลาหาป
2. การจั ด ทำ เพิ่ ม เติม หรือ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอม ให ผ า นกระบวนการ
ประชาคมทองถิ่น เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
3. ใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมแตละปงบประมาณในช วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อ ใหมีการปฏิบัติใหบ รรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
4. เปนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมทีแ่ สดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาหาป
5. เปนแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป
2. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 6
1. เพื่อเปนแผนที่แสดงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม
2. เพื่อสนองแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นใหครอบคลุมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตรงกับความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง
4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมกับการขอรับ
งบประมาณจากหนวยงานอื่น
5. เปนการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรม ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะขอรับงบประมาณจากหนวยงานอื่น
และนำไปปฏิบัติไดทันที
3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาด วยการจัด ทำแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสว นท องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
เมื่อแผนพัฒ นาเทศบาลตำบลยางฮอมตามวรรคหนึ่งไดรับ ความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพั ฒ นา
เทศบาลตำบลยางฮอมดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
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แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการจัดทำแผนทองถิ่น
สวนงานราชการเทศบาลตำบลยางฮอมทำบันทึกแจงขอเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
(พ.ศ.2561-2565)
เสนอ

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิจกรรมใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ยางฮอมดำเนินการจัดทำรางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
ทีเ่ ปลี่ยนแปลง
เห็นชอบ
ส่งแผนฯ

ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมที่เปลี่ยนแปลง

4. ประโยชนของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม
1. เปนการตอบสนองความตองการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ทันเวลา
2. ทำใหโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) มีการบันทึกแผนงานในระบบ
สารสนเทศ (e-plan) ไดอยางถูกตอง นำไปสูการเชื่อมโยงในระบบการเบิกจาย (e-laas) ของเทศบาลตำบล
ยางฮอมไดอยางถูกตอง
3. ใชเปนกรอบในการขอรับงบประมาณจากหนวยงานอื่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1
การพัฒนาระบบบริหารคมนาคม
โครงสรางพื้นฐานการบริหารจัด
อยางยั่งยืน
1.1 บริหารงานทั่วไป
1.2 การรักษาความสงบภายใน
1.3 การศึกษา
1.4 สาธารณสุข
1.5 เคหะและชุมชน
1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน
1.7 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1.8 การเกษตร
1.9 งบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

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
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
โครงการ (บาท) โครงการ

-

-

-

-

-

4

1
1
1

250,000
250,000
250,000

1
1
1

-

-

-

-

-

แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลยางฮอม (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
สําหรับ เทศบาลดําเนินการ
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนา บริเวณศูนยพัฒนา
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็
ก
เล็
ก
ป
า
แดง
ให
ม
ส
ี
ภาพ
เด็กเล็กปาแดง
เด็กเล็กปาแดง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

200,000 200,000 ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปาแดง
จํานวน 1 แหง

บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปาแดงใหมีสภาพ
สะอาด เรียบรอย
และสวยงาม

กองชาง

-

-

-

250,000 250,000 ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปาแดง
จํานวน 1 แหง

บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กปาแดงใหมีสภาพ
สะอาด สวยงาม และ
ปลอดภัยตอเด็ก
ปฐมวัย

กองชาง

-

-

-

สะอาด เรียบรอย
และสวยงาม

ใหม

ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนา บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปาแดง
เด็กเล็กปาแดง
ใหมีสภาพสะอาด
สวยงาม และปลอดภัย
ตอเด็กปฐมวัย
รวม 1 โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปาแดง เชน
ถมดิน รางระบายน้ํา
เปนตน

5

250,000

250,000

