
 

แผนพัฒนาสามป ี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๑) 

 
                                                  

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม 

 



ค าน า 
 

แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาท่ีจัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

องค์การบริหารส่วนต าบ ลท้ายหาด  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน   และได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่เน่ืองจาก มีประชาชนผู้ ท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน  โดยเสนอให้พิจารณาเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.๒๕๕ ๘ - ๒๕๖๐) 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   อันเกิดจากการช ารุดของถนนและทรัพย์สินอื่นๆ 
รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนเกิดอุทกภัย   โดยการขุดลอกทางระบายน้ าในเขตพื้นท่ีต าบล                
ท้ายหาด  จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มโครงการ /กิจกรรม   เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                    
(พ.ศ.๒๕ ๕๘ - ๒๕๖๐)  เพิ่มเติม   (ฉบับท่ี ๑)   เพื่อจะให้สามารถด าเนินการโครงการ /กิจกรรม
ต่างๆ  ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

 
 

 
           งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

               องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑  

************************************** 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๒  ก าหนดให้การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาต้องด าเนินการตามระเบียบนี้  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด   ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  เพิ่มเติม                
ฉบับที่  ๑  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมเมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด  มีมติเห็นชอบใน
การประชุมสภา  สมัยวิสามัญที่  ๒  ครั้งที่  ๑ /๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ  ๒๒  (๓)  ก าหนดว่าเมื่อผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ                   
ร่างแผนพัฒนาสามปี  ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถ่ินต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

 
 

 (นายอรรถ  นนทลักษณ์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

บันทึกหลักการและเหตุผล              ๑ 

ส่วนที่  ๑  บทน า                ๒ 

โครงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ี            ๔  
(พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๑         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน  ฉบับที ่ ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

*********************************** 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้ท้องถ่ินด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี   เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาของท้องถ่ิน  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น
และความเหมาะสม  โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ข้อ  ๒๒  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้   
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิ น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  

(๓)  ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

  องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด   มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  ฉบับที่  ๑  เพื่อให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา  ความจ าเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    

 

 

 

 
 
 
 

 



ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

๑.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี  โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี  และมีการด าเนินการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการจัดท า
ทุกปี  เป็นแผนพัฒนาที่น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่ง
มีหลายแนวทาง  และต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย   เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์   และ
เป็นข้อมูลที่เช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   เพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม 

  ดังนั้น  โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) 
โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑.  โครงการ/กิจกรรม  ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถด าเนินการได้  การสัมฤทธ์ิผล
ของโครงการ  ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ 
  ๒.  โครงการ/กิจกรรม  จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ  ด้าน  เพื่อที่จะน าไปจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป 

  ๑.  เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๒.  เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน 
  ๓.  เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาสามปี 
  ๔.  เป็นแผนพัฒนาที่เช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 
  ๑.  เพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  ๒.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปีที่สอดคล้อง  และสามารถพัฒนาได้ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๓.  เพื่อความสะดวกในการพัฒนา และสามารถของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น               
ได้ง่าย 
 
 

 

 



๓. ขั้นตอนการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 

  ๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด จัดท า
ร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
  ๒.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
  ๓.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน   แล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดพิจารณาและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 

******************************************* 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


