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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4/2563 

****************************** 
   

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)         
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  14   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

      (นางบุญถม  ยางสา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ 
 การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสพผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงาน
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึง
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2563) ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปีและมีความต่อเนื่อง โดยเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี  เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ที่น าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้เป็นอย่างด ี
 
 
 
           

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                                                                                                              ผู้จัดท า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 สารบัญ 

 
เร่ือง                 หน้า 

 
ส่วนที่  ๑    บทน า           ๑  

ส่วนที่  ๒    เหตุผลความจ าเป็น          ๒ 

ส่วนที ่ ๓    การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ  

๓.๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา          3-15 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการขนส่ง   
แนวทางพัฒนาที่  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซอยหลังวัด หมู่ที่ 2 บ้านโนนสงา่ 

2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาภใกล้ 

3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทราหมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดี    
แนวทางพัฒนาที่  4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
4.  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา 
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
7. โครงการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์กีฬา 
ครุภัณฑ์อ่ืน 
8. โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอคลองหาดโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี 
9.  โครงการการจัดการเลือกตั้ง 
10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ต าบลไทร 
11.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจ าต าบลไทรทอง(ทบทวน) 

 
ภาคผนวก              
 

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 9 ข้อ 10 การแก้ไข การเพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๑ 

 
บทน า 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมต่อสภา
องค์กรบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีได้รับความเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมดังกล่าว ให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 10 ให้เพ่ิม ความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และ 22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องที่เปลี่ยนแปลงต่อ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ต่อไป พร้อมทั้งปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้” 

ข้อ 22/2  ในกรณีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 ดังนั้น จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖5) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

 
 
 

 
 
 



 
 

   ส่วนที่  ๒ 
        เหตุผลความจ าเปน็ในการจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  ได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5 ) ไปเมื่อวันที่ 14  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น   
 

 

เหตุผลความจ าเป็น 
 

เนื่องจากโครงการดังกล่าวไดบ้รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) แล้ว แตบ่าง
โครงการงบประมาณจ านวนเงินไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับสถานะการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ พร้อมน าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน ามาจัดท างบประมาณ และ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขสูงสุดแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ บรรจุโครงการเพ่ิมเติมโครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ 
และ งบประมาณ ต่างๆในคราวนี้  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล พร้อมตอบสนอง ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนต าบลไทรทอง   

ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ  9 ข้อ 10  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังกล่าวข้างต้น 
 
 

     ************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

                                                         -5-                                              (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยหลังวัด หมู่ที่ 2 บา้นโนน
สง่า 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยหลังวัด หมู่ที่ 2 บา้นโนน
สง่า 

เนื่องจากการงบประมาณไม่
สอดคล้องกับพ้ืนท่ีจึงมีการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องและเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี/ประชาชน
ในพื้นที่และใกล้เคียงได้
ประโยชน ์
 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ขนาดกว้าง  4   เมตร  ยาว  510  
เมตร ตามแบบ อบต.ไทรทองก าหนด 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนาดกว้าง  4   เมตร  ยาว  230  เมตร 
หนา 0.15 เมตร และมีพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 
920 ตร.ม. ตามแบบและปรมิาณ อบต.
ไทรทองก าหนด 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 300,000 บาท พ.ศ. 2562 : 00 บาท 
พ.ศ. 2563 : 00  บาท พ.ศ. 2563 : 00 บาท 
พ.ศ. 2564 : 400,000 บาท พ.ศ. 2564 : 500,000  บาท 
พ.ศ. 2565 : 00 บาท พ.ศ. 2565 : 00  บาท 
 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละประชาชน มีส่วนร่วมมากข้ึน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละประชาชน มีส่วนร่วมมากข้ึน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 62 ล าดับที ่38 ) 

 
 
 



 
 

                                                    -6-                                                  (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยอดุมสุข หมู่ที่ 7 บา้นคลอง
ลาบใกล ้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาบใกล ้

เนื่องจากการงบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีจึงมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพื่อให้
สอดคล้องและเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในพื้นที่/ประชาชนในพ้ืนท่ี
และใกลเ้คียงได้ประโยชน ์
 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนากว้าง  5  เมตร ยาว 600 เมตร ตาม
แบบ อบต.ไทรทองก าหนด 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4   เมตร  
ยาว  200  เมตร หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบและ
ปริมาณ อบต.ไทรทองก าหนด 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 00  บาท พ.ศ. 2562 : 00 บาท 
พ.ศ. 2563 : 00  บาท พ.ศ. 2563 : 00 บาท 
พ.ศ. 2564 : 825,000 บาท พ.ศ. 2564 : 471,000  บาท 
พ.ศ. 2565 : 825,000 บาท พ.ศ. 2565 : 800,000  บาท 
 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละประชาชน มีส่วนร่วมมากข้ึน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละประชาชน มีส่วนร่วมมากข้ึน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 65 ล าดับที ่55 ) 

 
 
 



 
 

                                                    -7-                                                  (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางทอ
ระบายน้ า ซอยจันทรา หมู่ที่ 8 บ้านคลอง
ยางนอก 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทรา หมู่
ที่ 8 บ้านคลองยางนอก 

เนื่องจากการงบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับพ้ืนท่ีจึงมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพื่อให้
สอดคล้องและเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในพื้นที่/ประชาชนในพ้ืนท่ี
และใกลเ้คียงได้ประโยชน ์
 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขนากว้าง  5  เมตร ยาว 500 เมตร ตาม
แบบ อบต.ไทรทองก าหนด 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ตามแบบและ
ปริมาณ อบต.ไทรทองก าหนด 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 300,000 บาท พ.ศ. 2562 : 00 บาท 
พ.ศ. 2563 : 330,000  บาท พ.ศ. 2563 : 00 บาท 
พ.ศ. 2564 : 330,000 บาท พ.ศ. 2564 : 300,000  บาท 
พ.ศ. 2565 : 00 บาท พ.ศ. 2565 : 00  บาท 
 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละประชาชน มีส่วนร่วมมากข้ึน 

 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละประชาชน มีส่วนร่วมมากข้ึน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อประชาชนไดร้ับความสะดวกในการ
สัญจร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 66 ล าดับที ่54 ) 

 
 
 



 
                                                   

  -8-                                                  (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เนื่องจากแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนท่ี
ขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
2 แห่ง ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
ตามแบบ อบต.ไทรทองก าหนด 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-เปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง กว้างขนาด 12 
เมตร ยาว 18 เมตร ตามแบบและปริมาณ
งาน อบต.ไทรทองก าหนด 
-ก่อสร้างอาคารโดมศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้าน
หินกอง ขนาดกว้างขนาด 8 เมตร ยาว  12  
เมตร  สูง 3 เมตร  ตามแบบและปริมาณ
งาน อบต.ไทรทองก าหนด 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 200,000  บาท พ.ศ. 2562 : 00 บาท 
พ.ศ. 2563 : 00 บาท พ.ศ. 2563 : 00 บาท 
พ.ศ. 2564 : 200,000 บาท พ.ศ. 2564 : 570,000 บาท 
พ.ศ. 2565 : 00 บาท พ.ศ. 2565 : 400,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของอาคารที่ใช้การไดด้ ี
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของอาคารที่ใช้การไดด้ ี
 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
เพื่อให้มีอาคารเรียนท่ีมั่นคงถาวร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้มีอาคารเรียนท่ีมั่นคงถาวร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 119 ล าดับที ่2 ) 

          
 
 



                                   
 

 -9-                                                  (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

5 โครงการจดักิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง
พุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา  

เนื่องจากช่ือโครงการ
ดังกล่าวไมส่อดคล้องกับ
กิจกรรมโครงการและ
ประเพณีทางศาสนาจึงขอ
อนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือ
กิจกรรมโครงการให้
สอดคล้องกันกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์โครงการ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญา เช่น 
เข้าพรรษา  ลอยกระทง บุญบังไฟ สวด
มนต์หมู่ กลุ่มดนตรีพื้นบ้านและกจิกรรม
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น เช่น หล่อ
เทียนเข้าพรรษา  ท าบญุตักบาตรและแห่
เทียนพรรษา 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 30,000  บาท พ.ศ. 2562 : 30,000  บาท 
พ.ศ. 2563 : 30,000 บาท พ.ศ. 2563 : 30,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 30,000 บาท พ.ศ. 2564 : 30,000 บาท 
พ.ศ. 2565 : 30,000 บาท พ.ศ. 2565 : 30,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของประเพณีท้องถิ่นที่ได้รบัการ
อนุรักษ ์
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของประเพณีท้องถิ่นที่ได้รบัการ
อนุรักษ์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้วัฒนธรรมอันดีคงอยูส่ืบไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้วัฒนธรรมอันดีคงอยูส่ืบไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 90 ล าดับที ่2 ) 

 
 
 
 
 



                                                    -10-                                                  (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

6 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม  เนื่องจากช่ือโครงการ
ดังกล่าวไมส่อดคล้องกับ
กิจกรรมโครงการจึงขอ
อนุมัติเปลีย่นแปลงช่ือ
กิจกรรมโครงการให้
สอดคล้องกันกิจกรรมและ
วัตถุประสงค์โครงการ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อขัดเกลาจติใจให้กับเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อขัดเกลาจติใจ เจ้าหน้าท่ี คณะผู้บริหาร 
สมาชิก และผู้น าชุมชนแลประชานท่ัวไป 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมค่ายธรรมมะทั้งใน
และนอกสถานท่ีต าบลและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมทั้ง
ในและนอกสถานท่ีต าบลและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 20,000  บาท พ.ศ. 2562 : 20,000  บาท 
พ.ศ. 2563 : 20,000 บาท พ.ศ. 2563 : 20,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 20,000 บาท พ.ศ. 2564 : 20,000 บาท 
พ.ศ. 2565 : 20,000 บาท พ.ศ. 2565 : 20,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีจิตใจท่ีเบิกบานทัศนคติที่ด ี

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
เจ้าหน้าท่ี คณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้น า
ชุมชนแลประชานท่ัวไปมีจิตใจท่ีเบิกบาน
ทัศนคติที่ด ี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 90 ล าดับที ่4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-11-                                                  (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
7 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภณัฑ์กีฬา 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภณัฑ์กีฬา 
ครุภณัฑ์อื่น 

เนื่องจากช่ือโครงการ
ดังกล่าวไมส่อดคล้องกับ
กิจกรรมโครงการที่จะ
ด าเนินการ จึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงช่ือกิจกรรม
โครงการใหส้อดคล้องกัน
กิจกรรมและวตัถุประสงค์
ของโครงการ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และเพื่อให้บริการประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
เพื่อให้บริการประชาชน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ครุภัณฑด์นตรี และนาฏศลิป์ เครือ่ง
ดนตรไีทย เช่นระนาด ฆ้องวง ขิม ปี่ ฯลฯ 
-ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง เช่น อุปกรณ์บริหารแขวน-
หน้าอก-หัวไหล่อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา 
อุปกรณ์บรหิารแขน-ขา-ลดหน้าทอ้ง เป็น
ต้น 
 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ครุภัณฑ์ดนตรี และนาฏศลิป์ เครื่องดนตรี
ไทย เช่นระนาด ฆ้องวง ขิม ปี่ ฯลฯ 
-ครุภัณฑ์กฬีา เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง เช่น อุปกรณ์บริหารแขวน-
หน้าอก-หัวไหล่อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา 
อุปกรณ์บรหิารแขน-ขา-ลดหน้าทอ้ง เป็นต้น 
-ครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว จ านวน 1 ซุม้   
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี จ านวน 1 ซุ้ม 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 350,000  บาท พ.ศ. 2562 : 350,000  บาท 
พ.ศ. 2563 : 350,000 บาท พ.ศ. 2563 : 350,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 350,000 บาท พ.ศ. 2564 : 350,000 บาท 
พ.ศ. 2565 : 350,000 บาท พ.ศ. 2565 : 350,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และเพื่อให้บริการประชาชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
เพื่อให้บริการประชาชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 



 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 131 ล าดับที ่6 ) 

 
-12-                                                  (ผ02) 

(เปลี่ยนแปลง)   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

8 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ าเภอคลอง
หาดโครงการอุดหนุนการจัดงานรฐัพิธี 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ าเภอคลองหาด
โครงการอุดหนุนการจดังานรัฐพิธ ี

เนื่องจากโครงการดังกล่าว
จ านวนเงินงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการขอรับ
สนับสนุนอุดหนุน
หน่วยงานท่ีขอรับฯ
งบประมาณจึงขอเพิ่มเงิน
โครงการฯ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหข้้าราชการประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดตี่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ข้าราชการประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- จัดงานรัฐพิธีที่ส าคัญตา่งๆ ตามความ
เหมาะสม 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดงานรัฐพิธีที่ส าคัญต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 30,000  บาท พ.ศ. 2562 : 30,000  บาท 
พ.ศ. 2563 : 30,000 บาท พ.ศ. 2563 : 30,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 30,000 บาท พ.ศ. 2564 : 40,000 บาท 
พ.ศ. 2565 : 30,000 บาท พ.ศ. 2565 : 40,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และเพื่อให้บริการประชาชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
เพื่อให้บริการประชาชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 91  ล าดับที ่8 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-13-                                                  (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
9 การจัดการเลือกตั้งและส่งเสริมกิจกรรม

ตามระบอบประชาธิปไตย 
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากโครงการดังกล่าว

จ านวนเงินงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการขอรับ
สนับสนุนอุดหนุน
หน่วยงานท่ีขอรับฯ
งบประมาณจึงขอเพิ่มเงิน
โครงการฯ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เลือกตั้ง และส่งเสริมประชาธิปไตย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เลือกตั้ง และส่งเสริมประชาธิปไตย 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- การจัดการเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งซิอมทุก
ระดับ จดัอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
เลือกตั้งให้คระกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชาชนท่ัวไป และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-การจัดการเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งซอิมทุก
ระดับ จดัอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
เลือกตั้งให้คระกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชาชนท่ัวไป และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 00  บาท พ.ศ. 2562 :  00  บาท 
พ.ศ. 2563 : 800,000 บาท พ.ศ. 2563 : 800,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 300,000 บาท พ.ศ. 2564 : 650,000 บาท 
พ.ศ. 2565 : 300,000 บาท พ.ศ. 2565 : 650,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองใน
ระบอบประธิปไตย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองใน
ระบอบประธิปไตย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 115  ล าดับที ่1 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-14-                                                  (ผ02) 



(เปลี่ยนแปลง)   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นทีต่ าบลไทรทอง เนื่องจากโครงการดังกล่าว
จ านวนเงินงบประมาณไม่
เพียงพอต่อการขอรับ
สนับสนุนอุดหนุน
หน่วยงานท่ีขอรับฯ
งบประมาณจึงขอเพิ่มเงิน
โครงการฯ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหเ้ด็กมีพัฒนาการทีด่ีเติบโตสมวัย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีภูมิทัศน์ในพื้นทีโ่ดยรอบ
ต าบลสวยงาม เพื่อรองรับการเจรญิเติบโต
ของต าบลไทรทองและให้บริการประชาชน 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองทั้ง 
2 แห่ง ตามที่ อบต.ก าหนด 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ีที่ท าการ อบต.
ไทรทอง และพื้นท่ีของต าบลไทรทอง พร้อม
ทัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 500,000  บาท พ.ศ. 2562 : 00  บาท 
พ.ศ. 2563 : 00 บาท พ.ศ. 2563 : 00  บาท 
พ.ศ. 2564 : 200,000 บาท พ.ศ. 2564 : 200,000 บาท 
พ.ศ. 2565 : 00 บาท พ.ศ. 2565 : 400,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของสถานท่ีรองรับบริการ 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของสถานท่ีรองรับบริการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
พื้นที่ของต าบลไทรทองสวยงามและ
รองรับบริการประชาชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
พื้นที่ของต าบลไทรทองสวยงามและรองรับ
บริการประชาชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- อบต.ไทรทอง 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   หน้า 119  ล าดับที ่1 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-15-                                                  (ผ02) 
(เปลี่ยนแปลง)   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
ที ่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่

ต้องการเปลี่ยนแปลง 
11 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสา

ภัยพิบัติประจ าต าบลไทรทอง 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสา
ภัยพิบัติประจ าต าบลไทรทอง(ทบทวน) 

ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.2/ว440 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อป้องกันภัยพบิัติต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนรับทราบเข้าใจปอ้งกันถึง
ภัยพิบัติต่างๆ 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันภัยพิบัต ิ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
ภัยพิบัต ิ
 

งบประมาณ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 00  บาท พ.ศ. 2561 : 00 บาท 
พ.ศ. 2562 : 00  บาท พ.ศ. 2562 : 00  บาท 
พ.ศ. 2563 : 300,000 บาท พ.ศ. 2563 : 300,000  บาท 
พ.ศ. 2564 : 00 บาท พ.ศ. 2564 : 150,000 บาท 
พ.ศ. 2565 : 00 บาท พ.ศ. 2565 : 150,000 บาท 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของประชาชนให้ความรู ้
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของประชาชนให้ความรู ้
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนเข้าในถึงภัยพิบัต ิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนเข้าในถึงภัยพิบัต ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด อบต.ไทรทอง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด อบต.ไทรทอง 
 

 
(อ้างจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2   หน้า 
12  ล าดับที ่1 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมต่อสภา
องค์กรบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีได้รับความเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมดังกล่าว ให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 10 ให้เพ่ิม ความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และ 22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องที่เปลี่ยนแปลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ต่อไป พร้อมทั้งปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้” 

ข้อ 22/2  ในกรณีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 
 


