
 

 

 

 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่องประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที ่
3 

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

  ดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว ไดด้ าเนินการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548  
แก้ไขเพิม่เตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว  ประชาคมท้องถิน่ 
และไดร้บัอนุมตัจิากนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัวไปแลว้นัน้ 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 22 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิม่เตมิฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 จงึขอประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 ต่อไปรายละเอยีดตามเอกสารที่แนบมาพรอ้มน้ี 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   27   สงิหาคม  พ.ศ.2561 

 

 

      (นายสมโภชน์   ชินวงค)์ 
     นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ำน ำ 

  ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิม่เตมิถงึฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559  ไดย้กเลกิ “แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา” และ “แผนพฒันาสามปี”  โดยให้จดัท า  
“แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่”  แทนโดยให้เร ิม่จดัท า “แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
เป็นแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ฉบับแรกเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท างบประมาณขององคก์รปกครองส่ว
นท้องถิน่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป 

  “แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่”  หมายความว่า  แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ที่ก าหนดวิสยัทัศน์  ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธิ ์ 
โดยสอดคลอ้งกับแผนพฒันาจงัหวัด  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัด  
แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพฒันาต าบล  แผนพฒันาหมู่บ้านหรอืแผนชุมชน  
อนัมลีกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนงาน  โครงการพฒันาที่จดัท าขึ้นส าหรบัปีงบประมาณแต่ละปี  
ซึง่มคีวามต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถงึการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันา
ท้องถิน่สีปี่ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว ไดป้ระกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่  24  พฤศจกิายน  2559 ไปแลว้นัน้ 
แต่การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายของผูบ้รหิารท้องถิน่  
เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
ซึง่ยังมโีครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ไดบ้รรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอยีดของโครงการ ดงันัน้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว  
จงึตอ้งมกีารเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3  เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
ตามนโยบายของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว ต่อไป  

 

 

       องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกหลกักำรและเหตุผล 

ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 
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************************** 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

  เหตุผลและความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ (พ.ศ.561 – พ.ศ.2564) 
เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

  ตามที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล มภีารกิจส าคญัในการพฒันาท้องถิน่ในเขตพืน้ที่รบัผดิชอบ 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดขีึ้น ไดอ้นุมตัปิระกาศใช้แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่  24  พฤศจกิายน  2559 ไปแลว้นัน้ 

  เน่ืองจากการจดัท าโครงการ/กิจกรรม ดงัปรากฏในแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัวและยังไม่ครอบคลุม 
ซึง่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ประสทิธผิล  จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคลอ้งกับข้อเท็จจรงิ 
และสถานการณป์จัจุบันเพื่อด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง  
แก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้นให้กับประชาชนในพืน้ที่รบัผดิชอบ  
ดงันัน้เพื่อให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 9 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่อาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิ่นสีปี่ได ้
ให้ด าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมขีัน้ตอนด าเนินการดงัน้ี 



  (1) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นจดัท าร่างแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแป
ลงพรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

  (2) 
คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่และประชาคมท้องถิน่พจิารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่นสีปี่ที่เพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
แปลงเพื่อเสนอผูบ้รหิารท้องถิน่ 

  (3) 
ผูบ้รหิารท้องถิน่พจิารณาอนุมตัริ่างแผนพฒันาท้องถิ่นสีปี่ที่เพิม่เตมิหร ือเปลีย่นแปลงและประกาศใช้แผนพั
ฒนาท้องถิน่สีปี่ที่เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง 

  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
ให้ผูบ้รหิารท้องถิน่เสนอร่างแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ที่เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต า
บลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แลว้ผูบ้รหิารท้องถิน่จงึพจิารณาอนุมตัแิละประกาศใช้ต่อไป  

  ดงันัน้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัวจงึไดจ้ดัท าแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3  น้ีขึ้น 
เพื่อให้มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกับปญัหาและความตอ้งการของประชาชน 
และเพื่อให้สามารถแก้ปญัหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณใ์นปจัจุบัน 
อกีทัง้ใช้เป็นกรอบในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณต่อไป 
และการเพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับที่ 3 ในครัง้น้ี 
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองคก์รเป็นส าคญั 
 



บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอเมอืงจนัทบุร ี จงัหวัดจนัทบุร ี 

 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

1.ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน           
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน           
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 484,000       1 484,000 

  1.3 แผนงานการเกษตร           
2.ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว            
  2.1 แผนงานการเกษตร           
3.ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม           
  3.1 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

4.ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษาและคุณภาพชีวิต           
  4.1 แผนงานสาธารณสุข           
5.ยุทธศาสตรด์า้นการเมอืงและการบรหิาร           
  5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป           

รวม 2 534,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 684,000 

 

 

แบบ ผ.07 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่สีปี่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง ฉบับที่ 3 

ส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินการ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอเมอืงจนัทบุร ี จงัหวัดจนัทบุร ี 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกิจการคา้ชายแดนสู่ประชาคมอาเซยีน 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดที่ 1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลติโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไ

ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 ปรบัปรุงพืน้ที่สวนพฤก

ษศาสตรป่์าชายเลนนา
นาชาต ิร.9 หมู่ที่ 10 
ต.หนองบัว  อ.เมอืง    
จ.จนัทบุร ี
เพื่อรบัเสดจ็ฯสมเดจ็พร
ะเทพรตันราชสุดาสยา
มบรมราชกุมาร ี

เพื่อปรบัปรุง
พืน้ที่สวนพฤ
กษศาสตรน์า
นาชาต ิร.9 
เพื่อรบัเสดจ็ฯ 
สมเดจ็พระเท
พรตันราชสุด
าสยามบรมร
าชกุมาร ี

1.ท าการร ือ้ท่อ 
คสล.เก่าออก จ านวน 
10 
ท่อนพรอ้มท าการฝงัท่
อ คสล.ขนาด Ø 0.80 
เมตร จ านวน 2 
แถวๆละ 7 
ท่อนและฝงัท่อเก่าเสรมิ
ปลายสองแถวๆละ 3 

484,000    พืน้ที่สวนพฤกษ
ศาสตรไ์ดร้บัการ
ปรบัปรุงตามเป้า
หมาย 

ถนนลูกรงัที่รถ
สามารถวิ่งผ่าน
ได ้

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

(เพิม่เตมิ) 



ท่อนพรอ้มยาแนวรอย
ต่อท่อพรอ้มลงดนิฝงัก
ลบเกลีย่แต่งเรยีบ 

  



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไ
ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
   2.ท าการตป่ีาข้างคลองซา้

ยขวาออกเกลีย่แต่งเรยีบ 
พรอ้มท าการฝงัท่อระบาย
น ้า คสล.ขนาด Ø 0.60 
เมตร จ านวน 48 ท่อน 
พรอ้มยาแนวรอยต่อท่อพร้
อมลงดนิฝงักลบเกลีย่แต่งเ
รยีบหลงัท่อ 
3.ลงหินคลุกทางเชื่อมรมิค
ลองในป่าชายเลนพรอ้มเก
ลีย่แต่งเรยีบ จ านวน 20 
ลบ.ม. 

       

 

 

 

 

 

 



 

ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที่ 6  อนุรกัษ ์ ฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน 

ข.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดที่ 5 การบรหิารจดัการและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 2. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  1.1 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลติโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไ

ดร้บั 
หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 โครงการอนุรกัษพ์ั

นธุกรรมพชือนัเน่ื
องมาจากพระราช
ด ารสิมเดจ็พระเท
พรตันราชสุดาฯส
ยามบรมราชกุมาร ี

1.เพือ่สนองพระราช
ด ารสิมเดจ็พระเทพรั
ตนราชสุดาฯสยามบ
รมราชกุมาร ี
2.เพือ่ด าเนนิ 
งานปกปกัทรพัยากร
ท้องถิน่ 
ส ารวจเกบ็รวบรวมท
รพัยากรท้องถิน่ 
ปลูกรกัษาทรพัยากร
ท้องถิน่ 
อนุรกัษ์และใช้ทรพัย
ากรท้องถิน่ 
ศูนย์ข้อมูลทรพัยากร
ท้องถิน่และสนบัสนุน
ในการอนุรกัษ์และจดั

1.การเก็บข้อมูลพืน้ฐาน 
,การเก็บข้อมูลการประกอ
บอาชีพ 
,การเก็บข้อมูลดา้นกายภา
พ 
,การเก็บข้อมูลประวัตหิมู่บ้
าน ชุมชน วิถชุีมชน 
,การเก็บข้อมูลการใช้ประโ
ยชน์ของพชืและสตัว์ 
,เก็บข้อมูลการใช้ประโยช
น์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่
น 

,การเก็บข้อมูลภูมปิญัญาใ
นท้องถิน่ 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
รอ้ยละ 70 
ของข้อมูลต่างๆ
ครบถว้นถูกตอ้ง 

 
สามารถจดัเก็บ
ข้อมูลพืน้ฐานด้
านต่างๆไดถู้ก
ตอ้งครบถว้น 

และจดัตัง้ศูนย์
อนุรกัษแ์ละพั
ฒนาทรพัยากร
ท้องถิน่ต าบลห
นองบัว” 

 
ส านักงานปลั

ด 



ท าฐานทรพัยากรท้อ
งถิน่(นอกจากพนัธุก
รรมพชืแล้ว 
ทรพัยากรกายภาพ 
ทรพัยากรชวีภาพ 

,แหล่งทรพัยากรและโบรา
ณคด ี

2.ทะเบียนฐานทรพัยากรท้
องถิน่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

ผลผลติโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไ

ดร้บั 

หน่วยงานที่ร ั
บผดิชอบหลั

ก 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
  ทรพัยากรทางวฒันธ

รรมภูมปิญัญา 
รวมในการด าเนนิกจิ
กรรมต่างๆ) 
3.เพือ่จดัท าฐานข้อมู
ลทรพัยากรท้องถิน่ซึ่
งมที ัง้ทรพัยากรกาย
ภาพ 
ทรพัยากรชวีภาพ 
ทรพัยากรทางวฒันธ
รรมภูมปิญัญาต าบล
หนองบัว 
4.เพือ่จดัตัง้”ศูนย์อนุ
รกัษ์และพฒันาทรพั
ยากรท้องถิน่ต าบลห
นองบัว” 

        

 


