แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนดาเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 2564) ซึ่งได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น
แต่การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อประโยชน์และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมี โครงการ/กิจ กรรมที่ยังไม่ได้บ รรจุไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ.25612564) และบางโครงการที่ บรรจุไว้ไม่ ตรงกับ รายละเอียดของโครงการ ดัง นั้น องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
สบแม่ข่า จึงต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2561 เพื่อให้ปัญหา / ความต้องการ นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า
17 เมษายน 2561

สารบัญ
เรื่อง
- หลักการและเหตุผล
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.07)
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01)
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.03)
- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

หน้า
1
2
3
4
5

หลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ประจาปี พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

1

…………………………………………………
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
สบแม่ ข่า เป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้ จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 22 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ตามความเหมาะสม โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิ จารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เพื่อ เป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้น
เนื่อ งจาก องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลสบแม่ข่า ได้ร ับ ทราบปัญ หา/ความต้อ งการของ
ประชาชนในท้ อ งถิ่นเพิ่ ม เติม และปัญ หาความต้อ งการที่มิไ ด้บ รรจุใ นแผนงาน/โครงการของแผนพัฒ นา
ท้อ งถิ ่น สี ่ป ี ดัง นั ้น เพื ่อ ให้โ ครงการดัง กล่า วสามารถแก้ไ ขปัญ หา ความต้อ งการของประชาชน
เพื่อประโยชน์ของประชาชน บางโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนา เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญญา
และความต้องการของประชาชน จึง มี ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการแก้ ไขเพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อการพัฒนาตาบลสบแม่ข่า และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณต่อไป
***********************************************************

2
แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3

1,091,000

-

-

-

-

-

-

3

1,091,000

รวม

3

1,091,000

-

-

-

-

-

-

3

1,091,000

รวมทั้งสิ้น

3

1,091,000

-

-

-

-

-

-

3

1,091,000

3
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
บ้านน้าโท้ง หมู่ที่ 2 ตาบลสบแม่ข่า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1 โครงการก่อสร้างถัง
กรองน้าใสระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่
(ระบบกรองน้าบาดาล
ขนาด 10 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง

เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภค
บริโภคน้าประปาที่มีคุณภาพ
สะอาด

ก่อสร้างถังกรองน้าใสระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่(ระบบ
กรองน้าบาดาล ขนาด 10
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บ้านน้าโท้ง หมู่ที่ 2 ตาบลสบแม่ข่า

2 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 เมตร ยาวรวม
บ่อพัก 122 เมตร

1. เพื่อให้การระบายน้าเป็นไป
อย่างสะดวก
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภัย
3. เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน้ากัดเซาะ

ก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร จานวนบ่อพัก 21 บ่อ
ยาวรวมบ่อพัก 122 เมตร
บ้านน้าโท้ง หมู่ที่ 2 ซอย 8
ตาบลสบแม่ข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2561 2562 2563 2564
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
288,000
- สามารถรองรับ ประชาชนมีน้าใช้
ปริมาณน้า ขนาด อุปโภคบริโภค
10 ลูกบาศก์
มีคุณภาพสะอาด
เมตรต่อชั่วโมง

140,000

-

-

-

-ร้อยละ 90
มีการระบายน้าดี
ขึ้น

1. การระบายน้า
สะดวกไม่ท่วมขัง
2. ประชาชน
สามารถใช้เส้นทาง
ได้สะดวก
3. ถนนมีสภาพใช้
งานได้ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.03

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay
ด้วยพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตาบลสบแม่ขา่
เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สบแม่ขา่ เชื่อมบ้านแพะ หมู่ที่ 9
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลขุนคง
ตาบลขุนคง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมในการสัญจร
อย่างทั่วถึง
2.เพื่อเป็นเส้นทาง
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
3.เป็นเส้นทาง
ลาเลียงพืชผลทางการ
เกษตร
4.เพื่อยกมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บ้านเกาะ หมู่ที่ 3
ตาบลสบแม่ข่า เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า เชื่อม
บ้านแพะ หมู่ที่ 9 เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลขุนคง
ตาบลขุนคง อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00
เมตร ยาว 335 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

663,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
1.ประชาชน สานักการช่าง
สัญจรผ่านไป (ประสานแผน)
มาสะดวกและ อบจ.เชียงใหม่
อบต.สบแม่ข่า
ปลอดภัย
อบต.ชุนคง
2.ลดปัญหา
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

อุบัติเหตุใน
การสัญจรไป
มาระหว่าง
เดินทาง

5

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.08

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาเดิม
ที่

แผนงาน

5 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
ปฏิบัติงานและใช้ในกิจการ จานวน 1 เครื่อง
สานักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
21,900
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
20,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

เปลี่ยนแปลง
ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สาหรับ
ปฏิบัติงานและใช้ในกิจการ งานเก็บเอกสารระดับ
สานักปลัด
ศูนย์บริการแบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง

