
   

 
      
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
เร่ือง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
……………………………………….. 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลให้ทราบโดยทั่วกัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

            (ลงชื่อ) 
                (นายสมบูรณ์  ศรีธรรม) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1/2562 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว น้ัน  
 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีความจ าเป็นในการเ ปลี่ยนแปลงโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ทั้งน้ี เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ของระเบียบกฎหมายต่อไป 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถ แก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อม
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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รายละเอียดโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
เร่ืองเดิม 

 อ้างถึง ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เร่ืองประกาศใช้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 
  

ข้อเท็จจริง  
  

 งานนโยบายและแผนได้รับบันทึกข้อความจากกองช่าง ตามบันทึกข้อความ ที่ พช 75003/144 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว มีการแก้ไขทั้งในด้านปริมาณ และการเปลี่ยนแปลง
โครงการ จึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะมีการด าเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป  

 

ข้อพิจารณา 

อาศัยอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2562 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2562 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา หน้า 97, 126-127 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี 
 

โครงการเดิม โครงการใหม่ เหตุผล 
1. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า

ตัวยู คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 334 เมตร สูง 0.65 เมตร 
หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน ต.วังบาล อ.หล่ม
เก่า จ.เพชรบูรณ์ (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) งบประมาณ 500,000 
บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า 97 ล าดับที่ 
36) 

1. โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า
ตัวยู คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 232 เมตร สูง 0.65 เมตร 
หมู่ที่ 1 บ้านภูปูน ต.วังบาล อ.หล่ม
เก่า จ.เพชรบูรณ์ (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) งบประมาณ 500,000 
บาท 

ค านวณราคากลางผิดพลาด 

2. โค รง กา รก่ อส ร้า งร า ง
ระบายน้ าตัวยู คสล. ถนนบ้านวัง
บาล-บ้านเหมืองแบ่ง (พช.ถ99 -
002) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
136 เมตร สูง 0.40 เมตร หมู่ที่ 
10 บ้านวังบาล ต.วังบาล อ.หล่ม
เก่า จ.เพชรบูรณ์ (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) งบประมาณ 500,000 
บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่ น พ.ศ .
2561-2565 หน้า 126 ล าดับที่ 

2. โครงการวางท่อระบายน้ า
ในทางเท้า  (บ้านวังบาล - บ้าน
เหมืองแบ่ง พช.ถ99 -002) หมู่ที่ 
10 บ้านวังบาล ต.วังบาล อ.หล่ม
เก่า จ.เพชรบูรณ์ (ตามแบบ อบต.
ก าหนด) งบประมาณ 500,000 
บาท 
 

เน่ืองจากการก่อสร้างรางระบายน้ า
ไม่สามารถก่อสร้างได้ตลอดสายที่มี
ปัญหา หากเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น
การวางท่อระบายน้ า ในวงเงินเท่ากัน
สามารถวางท่อระบายน้ าได้ตลอดสาย 
และสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังให้
ประชาชนได้ 



113) 
โครงการเดิม โครงการใหม่ เหตุผล 

3. โค รง กา รก่ อส ร้า งร า ง
ระบายน้ าตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 159 เมตร สูง 0.40 
เมตร หมู่ที่ 11 บ้านเหมืองแบ่ง ต.
วังบาล อ.หล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์ 
( ต า ม แ บ บ  อ บ ต . ก า ห น ด ) 
งบประมาณ 500 ,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -
2565 หน้า 127 ล าดับที่ 115) 
 

3. โครงการวางท่อระบายน้ า
ในทางเท้า  (บ้านวังบาล - บ้าน
เหมืองแบ่ง พช.ถ99-002) หมู่ที่ 
11 บ้านเหมืองแบ่ง ต.วังบาล อ.
หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (ตามแบบ 
อบต .ก าหนด)  งบประมาณ 
500,000 บาท 
 

เน่ืองจากการก่อสร้างรางระบายน้ า
ไม่สามารถก่อสร้างได้ตลอดสายที่มี
ปัญหา หากเปลี่ยนแปลงโครงการเป็น
การวางท่อระบายน้ า ในวงเงินเท่ากัน
สามารถวางท่อระบายน้ าได้ตลอดสาย 
และสามารถแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังให้
ประชาชนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


