แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลบางตะบูน
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ก

หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒ นาท้องถิ่น ข้อ 21/1 เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ให้ เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น วรรคสอง เมื่ อ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ งไดรับ ความเห็ น ชอบแลว
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ นั้น
ประกอบกับ หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว 1239 ลงวัน ที่ 21 กุมภาพั นธ์ 2565
เรื่องแนวทางการปฏิบั ติตามแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุป ระสงค์ตามโครงการพัฒ นาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2570
ดังนั้ น เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ งานเป็นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน เทศบาลตาบลบางตะบูน จึงจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

ลงชื่อ
(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตาบลบางตะบูน

ข

คานา
ด้วยเทศบาลตาบลบางตะบูน ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ขึ้น เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.๒๕61 หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่ ม เติ มหรือ การเปลี่ ยนแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ข้อ 21/1 เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น วรรคสอง เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตาบล
บางตะบูน เป็นโครงการที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลบางตะบู น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ในการแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นดั งกล่ า ว เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด
ของประชาชน ตามแนวทางของระเบียบดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลตาบลบางตะบูน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบั บนี้ จะเป็ น แนวทางในการพัฒ นาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภ าพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

เทศบาลตาบลบางตะบูน
กรกฎาคม 2565

ค

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 3

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
แบบ ผ.02 (บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา)

ภาคผนวก
ประกาศเทศบาลตาบลบางตะบูน

หน้า
ก
ข
ค
1 - 3

แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

ผ.02
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 70 ลาดับที่ 44

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
บริเวณเลียบถนน สส. 2021
ทางเข้าศูนย์สาธารณสุข
เทศบาลต้าบลบางตะบูน หมู่ที่
๓ ต้าบลบางตะบูนออก

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและรองรับ
น้าทิงจากอาคาร
บ้านเรือน

ก่อสร้างรางระบายน้าฝาเหล็ก ขนาดกว้าง
รวม ๐.5๐ ม. ยาวไม่ต่้ากว่า 70.00 ม.

งบประมาณ (บาท)
2567
2568
2569

560,000
(งบเทศบาล,
งบหน่วยงานอื่น)

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จ้านวนระบบระบายน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก ที่ดจี ากระบบคมนาคมที่
ขึนตามแผน
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

จ้านวนระบบระบายน้าที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
มีประสิทธิภาพเพิ่มมาก ที่ดจี ากระบบคมนาคมที่
ขึนตามแผน
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

(เปลี่ยนแปลง เหตุผล : เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน /ผลผลิตของโครงการ)
โครงการฝังท่อระบายน้า
บริเวณเลียบถนน สส. 2021
ทางเข้าศูนย์สาธารณสุข
เทศบาลต้าบลบางตะบูน หมู่ที่
๓ ต้าบลบางตะบูนออก

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขังและรองรับ
น้าทิงจากอาคาร
บ้านเรือน

ฝังท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.30 ม. (มอก. 185,000
ชัน 3) ความยาวรวมบ่อพักไม่ต่้ากว่า 70
(งบเทศบาล,
เมตร บ่อพักส้าเร็จรูปตามท้องตลาด
งบหน่วยงานอื่น)
ขนาดประมาณ 0.70 x 0.70 เมตร
จ้านวน 8 บ่อพัก ฝาบ่อพักเป็นตะแกรง
เหล็ก หนา 0.05 เมตร

2

ผ.02
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 78 ลาดับที่ 16

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
มีความรูใ้ นกลุ่ม
สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาบุคลากร
ที่มีความรูใ้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวน
๓ คน ส้าหรับ
1) โรงเรียนวัดปากอ่าว
2) โรงเรียนวัดลัด
3) โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

งบประมาณ (บาท)
2567
2568
2569

300,000

300,000

300,000

300,000

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

2570

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

300,000 นักเรียนโรงเรียนที่ได้รับ นักเรียนในเขตพืนที่
เทศบาลฯได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนมี
สูงขึน
คุณภาพและมาตรฐานที่
ก้าหนดคุณภาพ

กองการศึกษา

500,000 นักเรียนโรงเรียนที่ได้รับ นักเรียนในเขตพืนที่
เทศบาลฯได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนมี
สูงขึน
คุณภาพและมาตรฐานที่
ก้าหนดคุณภาพ

กองการศึกษา

(งบเทศบาล) การสนับสนุนมี
เงินอุดหนุน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

(เปลี่ยนแปลง เหตุผล : เพื่อให้งบประมาณเพียงพอและสอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณงาน /กิจกรรมในโครงการ)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
มีความรูใ้ นกลุ่ม
สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ

อุดหนุนงบประมาณในการจัดหาบุคลากร
ที่มีความรูใ้ นกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้านวน
5 คน ส้าหรับ
1) โรงเรียนวัดปากอ่าว
2) โรงเรียนวัดลัด
3) โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

500,000

500,000

500,000

500,000

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน

(งบเทศบาล)
เงินอุดหนุน
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(งบเทศบาล) การสนับสนุนมี
เงินอุดหนุน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

ผ.02
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 4 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพของพื้นที่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
เดิม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แบบ ผ.02 หน้าที่ 113 ลาดับที่ 7

1 โครงการจัดงาน
เทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เพื่อเป็นการระลึกถึง
คุณงามความดีของ
พลเรือเอก พระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติ
วงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (19 ธันวาคม)
และเนื่องในวันคล้ายวันสินพระชนม์ (19
พฤษภาคม) ณ บริเวณศาลกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากอ่าวบางตะบูน
หมู่ที่ 3 ต้าบลบางตะบูนออก
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ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่
ตนเองเคารพและเทิดทูน

ส้านักปลัดเทศบาล
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(เปลี่ยนแปลง เหตุผล : เพื่อให้งบประมาณเพียงพอและสอดคล้องกับการเพิ่มปริมาณงาน/กิจกรรมในโครงการ)
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ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลบางตะบูน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
***************************
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 21/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบ
กับผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ฉบับเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตาบลบางตะบูน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ดังนั้น เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒ นาเทศบาลตาบลบางตะบูน รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไป เทศบาลตาบลบางตะบูน
จึ งประกาศการเปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) ฉบั บ เปลี่ ย นแปลง ครั้ง ที่ 1
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5

(นายชัยยศ สงวนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตาบลบางตะบูน

