
 

 
 

ประกาศ   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
        เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
....................................................... 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 

ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 

 “ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนด กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 

ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 
 ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ    ณ  วันที่      10     เดือน   มีนาคม    พ.ศ.  2563 
 
 
     ลงชื่อ  
          (นายศรีเพชร  นามเดช) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 



 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุปะสงค์ตามโครงการ/
กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และเมื่อได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ก็สามารถท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้ มีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และปรับปรุงเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 จึงมีความจ าเป็นต้อง 
แก้ไข โครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

          หน้ำ 

บันทึกหลักการและเหตุผล                   ก 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา           1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         2-6 
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หลักกำรและเหตุผล 

ส ำหรับแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 

 ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 

 ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัต ิ
 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนด กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 จึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 



ยุทธศาสตร์

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ

การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 2 2,350,000    4 3,600,000   6 5,950,000

รวม - - - - - - 2 2,350,000     4 3,600,000   6 5,950,000

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 2 2,350,000 4 3,600,000 ๖ 5,950,000

-1-
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที ่1 พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

ผ.01 



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. ซอยบ้านนาง เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 50 ม. - - - - 100,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

โฉมฉิน ช่วงที ่2 ม.1 ความสะดวกในการเดิน พรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 150 แก้ไขปี การ ความสะดวกในการ

ทาง ตร.ม. (เดิมคือป6ี4) เดินทาง

2 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ขนาดกวา้ง 3.00-5.00 เมตร - - - - 550,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบายน้ า (บริเวณบ้านนางร าภา ทองตัน ความสะดวกในการเดิน ยาว 90.00 เมตร แก้ไขปี การ ความสะดวกในการ

ถึง ถนนเส้นข้างรพ.สต.) ม.1 ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล. (เดิมคือป6ี4) เดินทาง

ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อม

บอ่พกั

2
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที ่1 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้างถนนแบบบผิวจราจร เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - - - 450,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยศาลากลางบ้านพะเนิน หมู ่1 ความสะดวกในการเดิน ยาว 133 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่ แก้ไขปี การ ความสะดวกในการ

ทาง น้อยกวา่ 532 ตร.ม. (เดิมคือป6ี4) เดินทาง

3
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที ่1 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

4 โครงการกอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล. เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ช่วงที่1 ผิวจราจรกวา้ง - - - 1,900,000 - ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.และบ่อพัก ความสะดวกในการเดิน 4.00-5.00 ม. ยาว 275 ม. แก้ไขปี การ ความสะดวกในการ

ซ.บ้านนายอ านาจ เอีย่มสะอาด หมู ่2 ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่1,248ตร.ม. (เดิมคือป6ี3) เดินทาง

พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.

ขนาด Ø 0.40 เมตร และบอ่พกั

ช่วงที่2 ผิวจราจรกวา้ง 2.00 ม.

ยาว 161 ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย

กวา่ 322 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.

ขนาด Ø 0.40เมตร และบอ่พกั

4
                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที ่1 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

5 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรหนิคลุก เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน - - - - 2,500,000 ระยะทางทีด่ าเนิน ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากดอนตาโขน เชื่อมถนนเลียบคลองสัง- ความสะดวกในการเดิน ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร แก้ไขปี การ ความสะดวกในการ

เวช พร้อมสะพานค.ส.ล. หมู ่2 ทาง ยาว 189 เมตร (เดิมคือป6ี4) เดินทาง

ก่อสร้างสะพาน

ขนาดกวา้ง 7.00 เมตร

ยาว 10.00 เมตร

5
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที ่1 พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้
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ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่ีคุณภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัเพชรบุรีด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

6 จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพือ่พัฒนาบริเวณ 1.จ้างออกแบบปรับปรุงพืน้ที่ - - - 450,000 - แบบการก่อสร้าง แบบการก่อสร้าง กองช่าง

ปากคลองบางทะลุ ม.2 , ม.3 ปากคลองบางทะลุเป็น บริเวณปากคลองบางทะลุ แก้ไขปี

แหล่งท่องเทีย่ว 2.จ้างออกแบบปรับปรุงพืน้ที่ (เดิมคือป6ี5)

สาธารณะเพือ่จัดเปน็ตลาด

ชุมชนริมคลองสะพานหนั เพือ่

ให้ได้แบบการก่อสร้างและประ-

มาณราคามาเพือ่จัดซ้ือจัดจ้าง

6
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