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คํานํา 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ซ่ึงถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี 
อีกท้ังยังเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมท้ังวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม  ท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี และเม่ือได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแก้ไข 
เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปี ก็สามารถทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9  

 องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน และได้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒561-
2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากต้องการให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมีความสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 4 ประจําปี พ.ศ.2562 ข้ึน 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

สารบัญ 
 

                   หน้า  

- บันทึกหลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)     1 
  เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 4 ประจําปี พ.ศ.2562        

- บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ท่ีเปลี่ยนแปลง      2      
  ฉบับท่ี 4 ประจําปี พ.ศ.2562 
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หลักการและเหตุผล 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เปลี่ยนแปลง  

ฉบับที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2562 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ิน โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้สงร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว ให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้” 

“ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้” 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 4 ประจําปี พ.ศ.2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป 
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  

ลําดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของ
เป้าหมายและงบประมาณที่กําหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ของ
เป้าหมายและงบประมาณที่เปลี่ยนแปลง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

แผนงานเคหะและชุมชน ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
เป้าหมาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,380 เมตร 
งบประมาณ  
8,800,000 บาท (ปี 2564) 

ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 
เป้าหมาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยชิงช้าง  
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 126 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 
งบประมาณ  
400,000 บาท (ปี 2562) 

อบต. 
(กองช่าง)  
/อบจ. 

ตามแผน 
พัฒนาท้อง 
ถิ่นสี่ปี 
หน้า 140 
ลําดับที่ 5 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน  

แผนงานเคหะและชุมชน ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วม
ใจ  กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 
งบประมาณ  
1,850,000 บาท (ปี 2563) 

ชื่อโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วม
ใจ  กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 96 เมตร 
งบประมาณ  
303,000 บาท (ปี 2562) 

อบต. 
(กองช่าง) 

ตามแผน 
พัฒนาท้อง 
ถิ่นสี่ปี 
หน้า 77 
ลําดับที่ 1 

 

 




