
 
 
 

          
 
 
 
 
    ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65 
ครั้งท่ี 1/2564 

………………………………… 
 

  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 25 มิถุนายน 2564 จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65 ท่ีเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว รวมท้ังการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี      25       เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕64 
 
       
    (ลงชื่อ)   
 

           ( นางรุงอรุณ  คําโมง ) 
            นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔) 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 
 



คํานํา 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565      
เม่ือวันท่ี 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 
 
 
 
 

 
 
 

            นายณัฐพงศ  จงแจมฟา  
      หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

      หนา 
เหตุผลและความจําเปน การเปลี่ยนแปลงแผน  คร้ังที่ 1/2564   1  

สวนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  

  แบบ ผ.01 (บัญชีสรุปโครงการพัฒนา)     3 

  แบบ ผ.02 (รายละเอียดโครงการพัฒนา)       4 – 5 

ภาคผนวก         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เหตุผลและความจําเปน 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   
คร้ังที่ 1 /2564 

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

  ดวยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีความประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนกรอบในการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล              

โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 22/1  

ขอ 22/1 กําหนดวา “ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน        

ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินฯ  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว 

ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย

ไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช ” 

   รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  

ประกอบดวย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/รายละเอียดเดิม… 



- 2 – 

ท่ี 

รายละเอียดเดิม  รายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลง 

โครงการ 
เปาหมาย 

งบประมา
ณ 

โครงการ 
เปาหมาย งบประมาณ 

  

(ผลผลิตของโครงการ) เดิม (ผลผลิตของโครงการ) ท่ีแกไข หมายเหตุ 

  (บาท)   (บาท)   

1 โครงการอุดหนุนศูนย
ชวยเหลือประชาชน
จังหวัดสุโขทัย 

เพ่ืออุดหนุนศูนยชวยเหลือ
ประชาชน จังหวัดสุโขทัย 

10,000 โครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวย เหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอ
ศรีสัชนาลัย 

อุดหนุนเงินอําเภอศรีสัชนาลัย 
จัดตั้งสถานท่ีกลาง เปนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ี
ไดรับความเดือดรอนจากสาธารณ
ภัย หรือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามระเบียบ มท.วาดวยคาใช 
จายเพ่ือชวยเหลือประชาชนฯ พ.ศ. 
2560 

18,000 - ตามหนังสืออําเภอ
ศรีสัชนาลัย ท่ี สท 
0023.14/ว2184 
ลว. 20 พ.ค. 2564 
เรื่อง ขอรับสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฯ 
แนบทายนี้  

2 โครงการกอสราง
ถนน คสล. (ซอยขาง
สวนครูพะเยาว เชื่อม
ถนนสายคลองพง    
หมูท่ี 1 ต.หาดเสี้ยว 

กอสรางถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 397 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี คสล.ไม
นอยกวา 1,588 ตารางเมตร 

794,000 โครงการกอสราง
ถนน คสล. (ซอย
ขางสวนครูพะเยาว 
เชื่อมถนนสาย
คลองพง หมูท่ี 1 
ต.หาดเสี้ยว 

กอสรางถนน คสล.กวาง 4 เมตร 
ยาว 407 เมตร หนา 0.15 เมตร 
มีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 1,628 
ตารางเมตร 

967,430 - รายละเอียดตามแบบ
ประมาณการของ   
กองชาง เทศบาลตําบล  
หาดเสี้ยวแนบทาย 

รวม  2  โครงการ        985,430   



ผ.01

 หนาที่ 3  

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)
ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาดานโครงสราง

ื้
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 967,430 1 967,430

รวมยุทธศาสตร 0 0 0 0 0 0 0 0 1 967,430 1 967,430

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,000 1 18,000

รวมยุทธศาสตร 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,000 1 18,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 2 985,430 2 985,430

รวม  5  ปป 2565

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ป 2561 ป 2564

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการ
ั  ิ่

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ป 2562 ป 2563



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)

2 โครงการกอสรางถนน คสล. (ซอย
ขางสวนครูพะเยาว เชื่อมถนนสาย
คลองพง หมูที่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว

เพื่อใหประชาชนสัญจร
ไปมาไดสะดวก

กอสรางถนน คสล.กวาง 4 
เมตร ยาว 407 เมตร หนา 
0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม
นอยกวา 1,628 ตารางเมตร

        967,430  ถนน คสล.กวาง 
4 เมตร ยาว 407
 เมตร หนา 0.15
 เมตร มีพื้นที่ 
คสล. ไมนอยกวา
 1,628 ตาราง
เมตร

ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
สรางถนน ในดานการ
สัญจร และขนสง
สินคาสะดวก ทําใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองชาง

รวม 1 โครงการ -         -         -         -               967,430

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  

เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ



แบบ ผ.02

หนาที่ 6  

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการสงเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

1 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ  
     ศรีสัชนาลัย

 เพื่ออุดหนุนโครงการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
การชวยเหลือประชาชน
ขององคปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอศรีสัชนา
ลัย

อุดหนุนงบประมาณอําเภอ
ศรีสัชนาลัย เพื่อจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมการชวยเหลือ
ประชาชนขององคปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอศรีสัชนาลัย
 ตามระเบียบ มท. วาดวยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ 
ประชาชนฯ พ.ศ. 2560

          18,000  ประชาชนที่
เดือดรอนไดรับ
การอํานวยความ
สะดวกในการให
ความชวยเหลือ 
และรวดเร็ว

ประชาชนไดรับความ
ชวยเหลือ ที่สะดวก
และรวดเร็ว โดยมี
สถานที่กลางสําหรับ
เปนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชน

สํานัก
ปลัด 

เทศบาล

รวม 1 โครงการ -         -         -         -        18,000         

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ -         -         -         -        985,430      

งบประมาณ
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