


 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุปะสงค์ตามโครงการ/
กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเมื่อได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปแล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก็สามารถท าได้ โดย
อาศัยอ 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) ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงบางประการ จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม ต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

          หน้ำ 

บันทึกหลักการและเหตุผล                   ก 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         1-2 
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หลักกำรและเหตุผล 

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

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวได้ประกาศใช้
แล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือจะให้สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 



ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาเมอืง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่คุีณภาพ

ที่ โครงการ ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

1 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางทอ่ - - 2,500,000 - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองชา่ง

ระบายน  าค.ส.ล.และบอ่พกั ซ.สะพานหนั การ ความสะดวกในการ

ฝ่ัง หมู่ 3 กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. เดินทาง

ช่วงที ่2 กอ่สร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.

พร้อมวางท่อระบายน  าค.ส.ล. และบ่อพักขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที ่3  กอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน  าค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและประตู
ระบายน  า ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ช่วงที ่4  กอ่สร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 ม.  ยาว 30.00 ม.
หรือมพีื นทีเ่ทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 2,700 ตร.ม.
และหรือมพีื นทีก่อ่สร้างรวมไมน่้อยกว่า 2,900
ตร.ม.

เปา้หมาย

**** ของเดมิ *****
ช่วงที ่1 เสริมผิวจราจรค.ส.ล. และเสริมบ่อพักขนาด

1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื นฐาน

                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบีย้

ยุทธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาเมอืง การค้า การผลิต การบริการและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วทีม่คุีณภาพ

ที่ โครงการ ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

1 โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางทอ่ - - 2,500,000 - - ระยะทางที่ด าเนิน ประชาชนได้รับ กองชา่ง

ระบายน  าค.ส.ล.และบอ่พกั ซ.สะพานหนั การ ความสะดวกในการ

ฝ่ัง หมู่ 3 กว้าง 5.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. เดินทาง

ช่วงที ่2 กอ่สร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.

พร้อมวางท่อระบายน  าค.ส.ล. และบ่อพักขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที ่3  กอ่สร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล.
พร้อมวางท่อระบายน  าค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและประตู
ระบายน  า ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 200.00 ม.
หนา 0.15 ม.
ช่วงที ่4  กอ่สร้างถนนผิวจราจรหนิคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 ม.  ยาว 30.00 ม.
หรือมพีื นทีเ่ทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 2,700 ตร.ม.
และหรือมพีื นทีก่อ่สร้างรวมไมน่้อยกว่า 2,850
ตร.ม.

ช่วงที ่1 เสริมผิวจราจรค.ส.ล. และเสริมบ่อพักขนาด

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารสว่นต าบลแหลมผักเบีย้

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีด้านโครงสร้างพื นฐาน
ยุทธศาสตร์ อบต.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมาเปา้หมาย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4 พ.ศ. 2563
                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

**** เปลี่ยนแปลงเปน็ *****
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