
 
 
 

          
 
 
 
 
    ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65 
ครั้งท่ี 1/2563 

………………………………… 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1  “การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลวใหสง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” นั้น  

อาศัยอํานาจตามความในขอ 22/1 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 ท่ีเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว รวมท้ังการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี      17        เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕62 
 
       
    (ลงชื่อ)   
 

           ( นางรุงอรุณ  คําโมง ) 
            นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
( เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563) 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 
 



คํานํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 เม่ือ
วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 นั้น เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 
2561 – 2565 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ยังไมครอบคลุม ประกอบกับเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวยังมี
โครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือชวยเหลือประชาชน       
ท่ีไดรับปญหาความเดือดรอน จึงตองมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับ
ขอเท็จจริง และตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 เพ่ือใชเปนกรอบการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ตอไป 
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เหตุผลและความจําเปน 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
คร้ังที่ 1 /2563 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

 ดวยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีความประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพ่ือใชเปนกรอบในการจายขาดเงินสะสม ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว 5164 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ในการแกไขปญหาความเดือน

รอนของประชาชน และตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 ขอ 22/1  ประกอบดวย ดังนี้ 

ท่ี 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 

โครงการ 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ   

(ผลผลิตของโครงการ) เดิม (ผลผลิตของโครงการ) ท่ีแกไข หมายเหตุ 

  (บาท)   (บาท)   
1 กอสรางถนน คสล. สายเดิ่น

ขาม ทางไปโรงฆาสัตว หมูท่ี 
1 ตําบลหาดเสี้ยว 

กอสรางถนน คสล. กวาง 3 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. 
พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 

1,350,000 กอสรางถนน คสล. กวาง3ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 174 ม.
พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 522 
ตารางเมตร 

257,900 - เนื่องจาก ถนน คสล. สายเดิ่นขาม 
ดําเนินการกอสรางบางสวนไปบางแลว 
และจะดําเนินการตอจากเดิมใหแลวเสร็จ 

2 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณ
ซอยเชื่อมถนนพิศาลดําริ
ดานเหนือ หมูท่ี 2 ตําบล
หาดเสี้ยว 

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาด 
0.50 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 
0.40 -0.80 เมตร 

52,500 กอสรางรางระบายน้ํา ขนาด 
0.50 เมตร ยาว 81 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60  เมตร 

244,300 - เนื่องจากดําเนินการสํารวจใหม พ้ีนท่ี
กอสรางมีการเปลี่ยนแปลง  

3 กอสรางถนน คสล. สาย
ดานหลังโรงเรียนหาดเสี้ยว
วิทยา หมูท่ี 1 ตําบลหาด
เสี้ยว 

กอสรางถนน คสล. กวาง 3 ม. 
ยาว 642 ม. หนา0.15 ม. 
พ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 1,926
ตรม. 

866,700 กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม. 
ยาว 280 ม. หนา0.15 ม. 
พ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 1,120
ตรม. 

548,000 - เนื่องจากดําเนินการกอสรางพ้ืนท่ีเปน
บางสวนแลว และจะดําเนินการตอจาก
เดิมใหแลวเสร็จ 
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ท่ี 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 

โครงการ 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ   

(ผลผลิตของโครงการ) เดิม (ผลผลิตของโครงการ) ท่ีแกไข หมายเหตุ 

  (บาท)   (บาท)   
4 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ซอยเทศบาล 2 เชื่อมซอย
รวมใจพัฒนา (หนาบานตา
เท๊ีย) เดิม หมูท่ี 2 ตําบล
หาดเสี้ยว 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 70 
ม. ลึก 0.50 ตลอดสาย 

75,000 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ขนาด
กวาง 0.50 ม. ยาว 75 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร 

226,500 - เนื่องจากดําเนินการสํารวจใหม พ้ีนท่ี
กอสรางมีการเปลี่ยนแปลง 

5 กอสรางถนน คสล.ซอยขาง
รานชํานิ เหนือวัดโบสถ หมู
ท่ี2 ตําบลหาดเสี้ยว 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
3 ม. ยาว 130ม. หนา0.15ม. 
มีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 390 
ตร.ม. 

175,000 กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 
ม. ยาว 182 ม. หนา0.15 ม. มี
พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 546    
ตร.ม. 

269,800 - เนื่องจากดําเนินการสํารวจใหม พ้ีนท่ี
กอสรางมีการเปลี่ยนแปลง 

6 กอสรางถนน คสล.ซอย    
ตาคํา (ตอจากเดิม) หมูท่ี3 
ตําบลหาดเสี้ยว 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
3 ม. ยาว 200 ม. หนา0.15 
ม. มีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 
600 ตร.ม. 

270,000 กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 
3.50 ม. ยาว 244 ม. หนา
0.15 ม. มีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา
854 ตร.ม. 

419,000 - เนื่องจากดําเนินการสํารวจใหม พ้ีนท่ี
กอสรางมีการเปลี่ยนแปลง 

7 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

เพ่ือจัดทําสวนยอม 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
(รายละเอียดตามประมาณการ
กองชางเทศบาล) 

300,000 เพ่ือจัดทําสวนหยอม 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีราชาภิเษก (รายละเอียดตาม
ประมาณการกองชางเทศบาล) 

3,460,000 - 
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ท่ี 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 

โครงการ 

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ   

(ผลผลิตของโครงการ) เดิม (ผลผลิตของโครงการ) ท่ีแกไข หมายเหตุ 

  (บาท)   (บาท)   
8 โครงการจัดหารถกระเชา

เอนกประสงค 6 ลอ 
เพ่ือจัดซ้ือรถกระเชา
เอนกประสงค 6 ลอ จํานวน 1 
คัน โดยมีคุณลักษณะเปน
รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค
พรอมกระเชาไฟเบอรกลาส 
และรายละเอียดอ่ืนตามท่ี
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด 
หรือตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑประจําป ท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด 

2,500,000 เพ่ือจัดซ้ือรถกระเชา
เอนกประสงค 6 ลอ จํานวน 1 
คัน โดยมีคุณลักษณะเปน
รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค
พรอมกระเชาไฟเบอรกลาส และ
รายละเอียดอ่ืนตามท่ีเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด หรือตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป ท่ีสํานักงบประมาณ
กําหนด 

2,800,000 - เนื่องจากคุณลักษณะ และราคามีการ
เปลี่ยนแปลง  

รวม  8  โครงการ           
 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3            

พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 มีดังนี้ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฯ 

 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 



ผ.01

 หนาที่ 4

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

ื้
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 7 5,425,500 0 0 0 0 7 5,425,500

รวมยุทธศาสตร 0 0 0 0 7 5,425,500 0 0 0 0 7 5,425,500

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 7 5,425,500 0 0 0 0 7 5,425,500

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ป 2562 ป 2563 รวม  4  ปป 2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ป 2561 ป 2564



แบบ ผ.02

หนาที่ 5  

สวนที่ 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน สังคม สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดลอมใหเขมแข็งปลอดภัยและปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนแขงขันและแกไขปญหาความยากจน

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนน คสล. สายเดิ่นขาม ทาง
ไปโรงฆาสัตว หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. กวาง3ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว174 ม.
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 522 
ตารางเมตร

     257,900  ถนนคสล. กวาง 
3 ม. หนา 0.15 
ม. ยาว174 ม.
พื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 522 
ตารางเมตร

ประชาชนสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

กองชาง

2 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณซอย
เชื่อมถนนพิศาลดําริดานเหนือ หมูที่
 2 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน
ที่ถูกน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาด 
0.50 เมตร ยาว 81 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60  เมตร

     244,300  รางระบายน้ํา 
ขนาด 0.50 เมตร
 ยาว 81 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60  
เมตร

ประชาชนไดรับการ
แกไขปญหาความ
เดือดรอน

กองชาง

3 กอสรางถนน คสล. สายดานหลัง
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา หมูที่ 1 
ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก และได
ถนนที่มาตรฐาน

กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม.
 ยาว 280 ม. หนา0.15 ม. 
พื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 
1,120ตรม.

     548,000  ถนน คสล. กวาง
 4 ม. ยาว 280 
ม. หนา0.15 ม. 
พื้นที่ คสล. ไม
นอยกวา 1,120
ตรม.

ประชาชนสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก และมี
ถนนที่ไดมาตรฐาน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ



แบบ ผ.02

หนาที่ 6  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวาจะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอย
เทศบาล 2 เชื่อมซอยรวมใจพัฒนา 
(หนาบานตาเที๊ย) เดิม หมูที่ 2 
ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน
ที่ถูกน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 75
 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร

     226,500  รางระบายน้ํา 
คสล.ขนาดกวาง 
0.50 ม. ยาว 75
 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร

ประชาชนไดรับการ
แกไขปญหาความ
เดือดรอน

กองชาง

5 กอสรางถนน คสล.ซอยขางรานชํานิ 
เหนือวัดโบสถ หมูที2่ ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
 3 ม. ยาว 182 ม. หนา
0.15ม. มีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา 546 ตร.ม.

     269,800  ถนน คสล. 
ขนาดกวาง 3 ม. 
ยาว 182ม. หนา
0.15ม. มีพื้นที่ 
คสล.ไมนอยกวา 
546 ตร.ม.

ประชาชนสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

กองชาง

6 กอสรางถนน คสล.ซอยตาคํา (ตอจาก
เดิม) หมูที่3 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง
 3.50 ม. ยาว 244 ม. หนา
0.15 ม. มีพื้นที่ คสล.ไมนอย
กวา854 ตร.ม.

     419,000  ถนน คสล. 
ขนาดกวาง 3.50
 ม. ยาว 244 ม. 
หนา0.15 ม. มี
พื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา854 
ตร.ม.

ประชาชนสัญจรไปมา
ไดอยางสะดวก

กองชาง

7 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูรเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อจัดทําสวนหยอม 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีราชาภิเษก 
(รายละเอียดตามประมาณการ
กองชางเทศบาลกําหนด)

  3,460,000  มีสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
เพิ่มขึ้น

มีสวนสาธารณะ และ
ประชาชนไดใช
ประโยชน

กองชาง

รวม 7 โครงการ - -         5,425,500 -        -        

รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ - -         5,425,500 -        -        



หนาที่ 7  

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา (บาท) หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก
1 เคหะและ

ชุมชน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานของ
หนวยงาน

โครงการจัดหารถกระเชา เอนกประสงค
 6 ลอ  เพื่อจัดซื้อรถกระเชา
เอนกประสงค 6 ลอ จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะเปนรถบรรทุกติด
เครนไฮดรอลิคพรอมกระเชาไฟเบอร
กลาส และรายละเอียดอื่นตามที่
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวกําหนด หรือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ประจําป ที่สํานักงบประมาณกําหนด

 2,800,000 กองชาง

รวม 1 รายการ - - 2,800,000 - 
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