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ค าน า 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ตาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวไมส่อดคล้องกับการจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
 

  อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.
2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการ
ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
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เหตุผลและความจ าเป็น 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงาน ให้
ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 21 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 “เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัดทราบด้วย  

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 
พ.ศ.2564 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 1.1 เพื่อให้โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 สอดคล้องกับ
การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 1.2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   
 

2. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง
ของข้อ 21 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548“ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด
ทราบด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ตามรายละเอียด
ที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินจึงได้ด าเนินการแก้ไขข้อความใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 

1.1 แผนงานการพาณิชย์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 200,000 บาท 
1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาผิวดินขนาดใหญ่สายรวมใจ

รวมพลัง หมู่ที่ 5 
 งบประมาณ 200,000 บาท 

 รวมงบประมาณ 200,000 บาท 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 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. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                      
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

            

   1.2 แผนงานการพาณิชย ์       1 200,000     1 200,000 
   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน              

รวม       1 200,000   1 200,000 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

            

   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

            

รวม             
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  

                     

   3.1 แผนงานการศึกษา             
   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน             
   3.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ 

      
      

รวม             
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 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) 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

            

   4.1 แผนงานสาธารณสุข             
   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน             
   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

รวม             
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม              
   5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน             
   5.2 แผนงานสาธารณสุข             
   5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
   5.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

            

   5.5 แผนงานงบกลาง             
รวม             

6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร             
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป             
   6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน             
   6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

รวม             
รวมทั้งหมด - - - - - - 1 200,000 - - 1 200,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       1.1 แผนงานการพาณิชย์ (ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563) 
ที ่ โครงการ 

(เดิม) 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าประปา
ผิวดินขนาดใหญ่สาย
รวมใจรวมพลัง หมู่ที่ 
5 

เพ่ือให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

เพ่ิมตู้เมนและเบรกเกอร์ ขนาด 
80 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
ระบบผลิตน้ าประปา 

- - 200,000 - - ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 
70  

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
ที ่ โครงการ 

(ใหม่) 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าประปา
ผิวดินขนาดใหญ่สาย
รวมใจรวมพลัง หมู่ที่ 
5 

เพ่ือให้ประชาชนต าบล
บ่อหินมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

เพ่ิมตู้เมนและเบรกเกอร์ ขนาด 
80 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
ระบบผลิตน้ าประปา 

- - - 200,000 - ความพึง
พอใจ
ร้อยละ 
70  

ประชาชนต าบลบ่อหิน
มีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

 



 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 
------------------------------------------------------ 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ข้อ 21 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 8  
  

  เพ่ือให้การบริหารโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อหินจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
  
 
 

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 


