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ค าน า 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แต่การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการเร่งด่วนของประชาชนได้ท้ังหมด เป็นเพียงการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บางส่วนเท่านั้น 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และน าไปสู่การจัดสรร
งบประมาณส าหรับด าเนินการต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
มกราคม 2564                                                             
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 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 
 

 ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขค าว่า แผนพัฒนา 
เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น ” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ทุกแห่ง และข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และ
ข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) โดย
ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ซึ่งมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วแต่เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
งบประมาณมีการเพ่ิมขึ้นและลดลง งบประมาณไม่ตรงกับปีงบประมาณที่ด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 
1. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 1.1 เพื่อให้โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
 1.2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   
 1.3 เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งบประมาณ และปีที่ด าเนินการให้ความสอดคล้องกับการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
 
2. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
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     ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 253 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ตามรายละเอียด
ที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินจึงได้ด าเนินการเปลี่ยนแปล ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,400,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,710,000 บาท 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,400,000 บาท 

1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพ
ซีลสายบ้านมั่นคง หมู่ที่ 9 

 งบประมาณ 1,400,000 บาท 

 รวม  งบประมาณ 1,400,000 บาท 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

                     

     แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา     

  1 1,400,000   1 1,400,000 

     แผนงานการพาณิชย์               
     แผนงานเคหะและชุมชน               

รวม       1 1,400,000   1 1,400,000 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

            

     แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

            

     แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

            

รวม             
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

                     

     แผนงานการศึกษา             
     แผนงานเคหะและชุมชน             
     แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

      
      

รวม             
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

            

     แผนงานสาธารณสุข             
     แผนงานเคหะและชุมชน             
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

รวม             
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม              
     แผนงานรักษาความสงบภายใน             
     แผนงานสาธารณสุข             
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

     แผนงานงบกลาง             
รวม             

6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร             
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป             
     แผนงานรักษาความสงบภายใน             
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

รวม             
รวมท้ังหมด 0 0 0 0   1 1,400,000   1 1,400,000 

 



แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564      องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง      |  - 5 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางผิวจราจรพาราแคพ
ซีลสายบ้านมั่นคง หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลบ่อหินมี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรพาราแคพ
ซีล กว้าง 6 ม. ยาว 
400 ม.   

-  - 1,400,000 - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80  

ประชาชนต าบลบ่อหินมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

หมายเหตุ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ที่ แผน รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ก าหนดไว้เดิม 

รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  
ของเป้าหมายและงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

1 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  

ล าดับที่ 215     หน้า 86   ปรากฏในปี 2562 
ชื่อโครงการ 
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบา้นมัน่คง หมู่ที่ 9  
เป้าหมาย 
- ก่อสร้างถนนลาดยาง 
- กว้าง 6.00 เมตร  
- ยาว 400 เมตร 
งบประมาณ 800,000 บาท 

เปลี่ยนมาเป็นปี 2564 
ชื่อโครงการ 
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพซีลสายบา้นมั่นคง หมู่ที่ 9 
เป้าหมาย 
- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพซีล   
- กว้าง 6.00 เมตร 
- ยาว 400 เมตร  
งบประมาณ  1,400,000 บาท 

กองช่าง 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2564 

------------------------------------------------------ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณา
การแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหิน และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 
 
 

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


