
 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
เรื่อง   การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)  ครั้งที่ 2 

…………………………………… 
 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ได้เห็นชอบการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖5)  ครั้งที่ 2  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561    
หมวด ๔  ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 
- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๒1  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565)  (แก้ไข ครั้งที่ 2)  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ส าหรับรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  สามารถขอดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา www.kogsila.go.th  และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล    
โคกศิลา ในวันและเวลาราชการ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 

(นางอุไร   เพชราเวช) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

 
 
 
 

http://www.kogsila.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนพฒันาท้องถิน่ 
  (พ.ศ.2561 – 2565) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร 

 
งานนโยบายและแผน   
ส านักปลดั 
 โทร 0-4270-4870 

 

            แก้ไข (คร้ังที่ 2) 

 



 
 

ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการพัฒนา เพ่ือก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นและสอด
ประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ             จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา            ที่มีเป้าหมายภายใน 5 ปี เพ่ือให้การด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
2565)  ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น  แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชน  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมที่
ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน  ปี พ.ศ.2565  แต่มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการ  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  
เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
การแก้ไขรายละเอียดรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดั้งนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  จึงต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ 2  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

                   กรกฎาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)  

(ครั้งที่ 2)    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัดทราบด้วย  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561             
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามข้อ 4 
ก าหนดไว้ว่า การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
จ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
แก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบล    โคกศิลา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  และประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2562  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้น    ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  และทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน  องค์การบริหารสวนต าบลโคกศิลา  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–
2565)  ครั้งที่ 2  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  

                                                                             
 



  บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
อนุมัติเม่ือวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป ์  จังหวัดสกลนคร 
ครั้งที่ 2 

 
ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

๑ 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 

 
หน้าที่ 6 
ล าดับที่ 3 

 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บา้น  
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 กว้าง 70.00 
เมตร  ยาว 120 เมตร 
งบประมาณ 562,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บา้น  
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 กว้าง 70.00 
เมตร  ยาว 120 เมตร 
งบประมาณ 562,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
2 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 

 
หน้าที่ 77 
ล าดับที่ 75 

 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 2 
จากบ้านนายบวั วิลาพันธ-์บ้านนายพร 
ลือชาพูล  กว้าง 0.40 ม. ยาว 298 ม. 
ลึก 0.50 ม.  พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง 
งบประมาณ 830,000 บาท    
ปี พ.ศ.2563  
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 2 
จากบ้านนายบวั วิลาพันธ-์บ้านนายพร 
ลือชาพูล  กว้าง 0.40 ม. ยาว 298 ม. 
ลึก 0.50 ม.  พร้อมบ่อพัก 2 แห่ง 
งบประมาณ 830,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 
 
 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑        
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่ อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

3 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 77 
ล าดับที่ 76 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 2 
จากบ้านนางนิคม อินธิจักร์-บ้านนาย
นิรันดร ลือชาพูล ระยะทางประมาณ 
250 ม.  
งบประมาณ 625,000 บาท    
ปี พ.ศ.2564 
 
 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 2 
จากบ้านนางนิคม อินธิจักร์-บ้านนาย
นิรันดร ลือชาพูล ระยะทางประมาณ 
250 ม.  
งบประมาณ 625,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 
 
 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑        
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 
หมายเหตุ 

ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

4 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 3) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 6 
ล าดับที่ 7 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยวังเดือนห้า 
(บริเวณนานางหวัง สิงสอน)  
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2  ขนาดสนัฝายสงู 
1.50 เมตร  ผนังข้างสูง 3.00 เมตร             
กว้าง 12.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐาน
ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
งบประมาณ 662,988 บาท    
ปี พ.ศ.2564 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยวังเดือนห้า 
(บริเวณนานางหวัง สิงสอน)  
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2  ขนาดสนัฝายสงู 
1.50 เมตร  ผนังข้างสูง 3.00 เมตร             
กว้าง 12.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐาน
ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
งบประมาณ 662,988 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑        
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

5 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(เพิ่มเติมฉบับที่ 3) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 6 
ล าดับที่ 6 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยกุดน้ าแดง 
(บริเวณนานายเผย  ฝ่ายระสาร)  
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 ขนาดสนัฝายสงู 
2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร           
กว้าง 20.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐาน
ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
งบประมาณ 1,020,800 บาท    
ปี พ.ศ.2564 
 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยกุดน้ าแดง 
(บริเวณนานายเผย  ฝ่ายระสาร)  
บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 ขนาดสนัฝายสงู 
2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร           
กว้าง 20.00 เมตร  ตามแบบมาตรฐาน
ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
งบประมาณ 1,020,800 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 
 
 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑         
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

6 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 65 
ล าดับที่ 6 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 
จากบ้านนายสทุิน บุญทอง-ถนนเส้นรอบ
หมู่บ้าน กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. 
งบประมาณ 500,000 บาท    
ปี พ.ศ.2564 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 
จากบ้านนายสทุิน บุญทอง-ถนนเส้นรอบ
หมู่บ้าน กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. 
งบประมาณ 500,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑        
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

7 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 71 
ล าดับที่ 43 

 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  
จากสะพานวังแก – วัดบ๋าบิ้ง 
งบประมาณ 120,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร  
จากสะพานวังแก – วัดบ๋าบิ้ง 
งบประมาณ 120,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
8 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 

 
หน้าที่ 70 
ล าดับที่ 35 

 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร 
ทางไปหนองบ่อ 
งบประมาณ 250,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร  
ทางไปหนองบ่อ 
งบประมาณ 250,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 
9 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 79 
ล าดับที่ 88 

 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 บริเวณประปา 
และบริเวณสา่งกกค้อ 
งบประมาณ 500,000 บาท    
ปี พ.ศ.2564 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 บริเวณประปา 
และบริเวณสา่งกกค้อ 
งบประมาณ 500,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 
 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑        
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

10 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 65 
ล าดับที่ 9 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 
จากบ้านนายปรารถนา พรมวัง - 
บ้านนายสงา่  กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
งบประมาณ 200,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 
จากบ้านนายปรารถนา พรมวัง - 
บ้านนายสงา่  กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
งบประมาณ 200,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565  

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
11 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 66 
ล าดับที่ 14 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 
จากบ้านนายเลิง - นานายสัมพนัธ์   
กว้าง 4 ม.  ยาว 85 ม. 
งบประมาณ 550,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 
จากบ้านนายเลิง - นานายสัมพนัธ์   
กว้าง 4 ม.  ยาว 85 ม. 
งบประมาณ 550,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

 
12 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 76 
ล าดับที่ 67 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บา้น หมู่ 5 
งบประมาณ 500,000 บาท    
ปี พ.ศ.2563 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บา้น หมู่ 5 
งบประมาณ 500,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 
 
 
 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑         
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

13 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 76 
ล าดับที่ 69 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บา้น หมู่ 6 
งบประมาณ 150,000 บาท    
ปี พ.ศ.2563 
 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บา้น  หมู่ 6 
งบประมาณ 150,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 
 
 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑         
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

14 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 

 
หน้าที่ 76 
ล าดับที่ 68 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บา้น. 
งบประมาณ 300,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บา้น. 
งบประมาณ 300,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
15 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 66 
ล าดับที่ 16 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 จากแยกบ้าน
นางบุญสวน-นานางสุภาพร แสนโคตร 
กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 
งบประมาณ 875,000 บาท    
ปี พ.ศ.2564 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 จากแยกบ้านนาง
บุญสวน-นานางสุภาพร แสนโคตร กว้าง 4 
ม. ยาว 400 ม. 
งบประมาณ 875,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑        
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้ งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับท่ี  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

16 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 80 
ล าดับที่ 

93 
 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ขุดร่องระบายน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ 
6  
จากสามแยก-ไปทีส่าธารณะปา่ช้า – 
ตรงข้ามนานางดารา 
งบประมาณ 500,000 บาท    
ปี พ.ศ.2564 
 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ขุดร่องระบายน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ 6  
จากสามแยก-ไปทีส่าธารณะปา่ช้า – 
ตรงข้ามนานางดารา 
งบประมาณ 500,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ. 2565 
 
 

-การแก้ ไ ขครั้ งนี้ เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๑         การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท. 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

17 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 78 
ล าดับที่ 82 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 7    
จากถนนลาดยางข้างโรงเรียนบา้น      
โคกศิลา- สุดเขตโรงเรียนบ้านโคกศิลา 
(ตรงข้ามหน้าบ้าน ผอ.สุพล  สุมาลัย) 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 212 ม.  
ลึก 0.50 ม. พร้อมบ่อพัก 2 แหง่ 
งบประมาณ 590,000 บาท    
ปี พ.ศ.2564 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 7       
จากถนนลาดยางข้างโรงเรียนบา้น        
โคกศิลา- สุดเขตโรงเรียนบ้านโคกศิลา 
(ตรงข้ามหน้าบ้าน ผอ.สุพล  สุมาลัย)   
กว้าง 0.40 ม. ยาว 212 ม.  
ลึก 0.50 ม. พร้อมบ่อพัก 2 แหง่ 
งบประมาณ 590,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑         
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
18 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 9 

ล าดับที่ 13 
 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ขยายถนน คสล. บา้นโคกศิลา  
หมู่ที่ 7  สายทางจากบ้านนางด ารง 
ผิวเงิน - แยกหน้าวัดลุมพินวีัน   
ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร   
ระยะทาง 290 เมตร   
งบประมาณ 250,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ขยายถนน คสล. บา้นโคกศิลา  
หมู่ที่ 7  สายทางจากบ้านนางด ารง 
ผิวเงิน - แยกหน้าวัดลุมพินวีัน   
ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร   
ระยะทาง 290 เมตร   
งบประมาณ 250,000 บาท    
ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
 

19 
 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 75 
ล าดับที่ 60 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมู่ 7 
เส้นโคกศิลา-ดอนแดง จากนานายจอม  
แก่นท้าว-นานายหลิ่ง ปุยวงศ ์
งบประมาณ 1,025,000 บาท    
ปี พ.ศ.2563 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  หมู่ 7   
เส้นโคกศิลา-ดอนแดง จากนานายจอม  
แก่นท้าว-นานายหลิ่ง ปุยวงศ ์
งบประมาณ 1,025,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การ
แก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น         
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 79 
ล าดับที่ 83 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 8    
จากบ้านนายสมพงษ์  ฐานะ – บ้านนาย
บุญล้น ชัยวงศ์ ระยะทางประมาณ  
340 ม. 
งบประมาณ 850,000 บาท    
ปี พ.ศ.2564 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ 8     
จากบ้านนายสมพงษ์  ฐานะ – บ้านนาย
บุญล้น ชัยวงศ์ ระยะทางประมาณ  
340 ม. 
งบประมาณ 850,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑       
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ครั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน้าที่  ค าชี้แจงแผนงาน/โครงการ ที่ขอแก้ไข 

หมายเหตุ 
ที ่  แนวทางการพัฒนา ล าดับที่  ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 

 
หน้าที่ 83 
ล าดับที่ 
110 

 
 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร 
งบประมาณ 900,000 บาท    
ปี พ.ศ.2564 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 20 เมตร 
งบประมาณ 900,000 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ.2565 

-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ  หม ว ด  ๔  ข้ อ  ๒ ๑        
การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น         
-การแก้ไขครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท. 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  
พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) 
- ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  
 
 
 
 

 
หน้าที่ 11 
ล าดับที่ 1 

 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอเจริญศิลป์
งบประมาณ 17,500 บาท    
ปี พ.ศ.2564 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อ าเภอเจริญศิลป์
งบประมาณ 17,500 บาท    
แก้ไขเป็น ปี พ.ศ.2565 

การแก้ ไขครั้ งนี้ เพื่ อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การ
แก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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๑. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข      
เนื่องจากมีการแก้ไขแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2๕๖1-๒๕๖5) รวมถึง เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 – 4  เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 
หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                      
      

(นายสถาพร    กรมเมือง) 
นายช่างโยธาช านาญงาน  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

 
  ๒. หัวหน้าหน่วยงานบริหารผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
       

(นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด 
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ความเห็นของปลัด อบต. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

(นายวีระยุทธ   พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  

 

การอนุมัติ/เห็นชอบ 
        ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น 
     ข้อพิจารณา/สั่งการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
  …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

   
(นางอุไร   เพชราเวช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  
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๑. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ขอแก้ไข      
เนื่องจากมีการแก้ไขแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2๕๖1-๒๕๖5) รวมถึง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 – 4  เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561 
หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  และเพ่ือให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                      
       

(นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

 
  ๒. หัวหน้าหน่วยงานบริหารผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
       

(นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด 
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ความเห็นของปลัด อบต. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

(นายวีระยุทธ   พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  

 

การอนุมัติ/เห็นชอบ 
        ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น 
     ข้อพิจารณา/สั่งการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
  …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

   
(นางอุไร   เพชราเวช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  
 


