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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3 

ขององคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน 

--------------------------------------- 

     ดวยองคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 ขององคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิม โดยไดรับความเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 15 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 และนายกองคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน ไดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 ขององคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน แลวเม่ือวันท่ี 16 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 ขององคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทาย
ประกาศนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดไดท่ี www.phaikhodon.go.th 

  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 

(ลงชื่อ)  
(นายประเชิญ   สุขเกษม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 3 
ขององคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน 

 
หลักการ 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไผขอดอนไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 รวมถึงฉบับแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและ
กรอบในการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป นั้น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 
  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
 

เหตุผล 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน จะดําเนินการจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 จึงไดสํารวจปญหา ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลไผขอดอน พบวา ความ
ตองการกิจกรรม โครงการพัฒนาของประชาชน บางโครงการ ไมตรงตามแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ท่ีกําหนดไว 
เนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอม สภาพปญหาในพ้ืนท่ี บริบททางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความ
ตองการของประชาชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนงาน/
โครงการพัฒนาใหสอดคลองกับขอเท็จจริง ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินฯ มีความสมบูรณ ถูกตอง และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสามารถนํากิจกรรม/โครงการพัฒนา เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณและ
ดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบ จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 ขององคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน ข้ึน  
 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผูอนุมัติ 
(นายประเชิญ  สุขเกษม) 

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน 
วันท่ี  16  กรกฎาคม  2563 

 
 

 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 

องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนา การบริหารจัดการองคกร และสงเสริมการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและองคกร
 - แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ แผนงาน ราละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นฯ (เดิม) ราละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นฯ (ที่เปลี่ยแปลง) เหตุผลความจําเปน
แผนพัฒนาทองถิ่น โครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน โครงการ : โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหนาที่ทําการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานใหสอดคลอง
(พ.ศ.2561-2565) บริเวณหนาอาคารสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน กับสภาพพื้นที่และขอเท็จจริง เพื่อใหการดําเนินการ
แบบ ผ.02 องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน เปนไปดวยความเรียบรอย สวยงามสมกับเปนสถานที่
หนา 101 ลําดับที่ 1 ราชการ จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน และ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : งบประมาณ เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
ปรับปรุงพื้นที่ ถมดิน กวาง 30 ม. ยาว 49 มปรับปรุงพื้นที่ ถมดิน กวาง 31 ม. ยาว 29.5 ม. ตอไป
วางทอระบายน้ํา พรอมบอพักน้ํา ปลูกหญา เทคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พื้นที่ไมนอยกวา
ตนไมและจัดสวน 590 ตร.ม. พรอมปูหญา ปลูกตนไม

และวางรางระบายน้ํา

งบประมาณ : งบประมาณ :
พ.ศ.2561  :  - พ.ศ.2561  :  -
พ.ศ.2562  :  - พ.ศ.2562  :  -
พ.ศ.2563  :  100,000 บาท พ.ศ.2563  :  320,000 บาท
พ.ศ.2564  :  - พ.ศ.2564  :  -
พ.ศ.2565  :  - พ.ศ.2565  :  -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลกที่ 7 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เปนตนทุนสําหรับการพัฒนา (Ecosystem and Natural Capital)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน   อําเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลกที่ 4 พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ (Logistic Hub)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนสงมวลชน และระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานโครงสรางพื้นฐาน
 - (เดิม) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            - (เปลี่ยนแปลงเปน) แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ แผนงาน ราละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นฯ (เดิม) ราละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นฯ (ที่เปลี่ยแปลง) เหตุผลความจําเปน
แผนพัฒนาทองถิ่น โครงการ : โครงการกอสรางถนนผิวทาง โครงการ : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานใหสอดคลอง
(พ.ศ.2561-2565) หินคลุก ซอยหอมมะลิ  - คงเดิม กับสภาพพื้นที่และขอเท็จจริง เพื่อใหการดําเนินการ
แบบ ผ.02 หมูที่ 2 เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และตรงกับความ
หนา 85 ลําดับที่ 12 ตองการของประชาชน จึงไดมีการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : ลักษณะงาน ปริมาณงาน และงบประมาณ เพื่อใช
ถมดินกวาง 4 ม. ยาว 109 ม. หนา 0.30 มกอสรางถนนผิวทางหินคลุก กวาง 3 ม. เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณตอไป
บดอัดแนนพรอมวางทอขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 160 ม. เกรดเกลี่ยปรับแตงบดอัดแนน
จํานวน 6 ทอน กอสรางผิวทางหินคลุก กวาง หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พรอมวางทอระบายน้ํา
3 ม. ยาว 109 ม. พรอมบดอัดแนน
หนา 0.10 ม.
งบประมาณ : งบประมาณ :
พ.ศ.2561  :  - พ.ศ.2561  :  -
พ.ศ.2562  :  - พ.ศ.2562  :  -
พ.ศ.2563  :  300,000 บาท พ.ศ.2563  :  100,000 บาท
พ.ศ.2564  :  - พ.ศ.2564  :  -
พ.ศ.2565  :  - พ.ศ.2565  :  -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน   อําเภอเมืองพิษณุโลก   จังหวัดพิษณุโลก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลกที่ 4 พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ (Logistic Hub)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การผังเมือง ระบบขนสงมวลชน และระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานโครงสรางพื้นฐาน
 - (เดิม) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            - (เปลี่ยนแปลงเปน) แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ แผนงาน ราละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นฯ (เดิม) ราละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่นฯ (ที่เปลี่ยแปลง) เหตุผลความจําเปน
แผนพัฒนาทองถิ่น โครงการ : โครงการขยายถนนคอนกรีต โครงการ : โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานใหสอดคลอง
(พ.ศ.2561-2565) เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ปากทางเขาซอยอาชีพ คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พรอมบอพักน้ํา ค.ส.ล. กับสภาพพื้นที่และขอเท็จจริง เพื่อใหการดําเนินการ
แบบ ผ.02 (ขางไปรษณียตําบลไผขอดอน) หมูที่ 2 ซอยอาชีพ (ขางไปรษณียไผขอดอน) หมูที่ 2 , 5 เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และตรงกับความ
หนา 84 ลําดับที่ 10 ตองการของประชาชน จึงไดมีการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) : ลักษณะงาน ปริมาณงาน และงบประมาณ เพื่อใช
ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 1.50 ม กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.40 ม. เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณตอไป
ยาว 69 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา มอก.ชั้น 3 จํานวน 117 ทอน และกอสรางบอพักน้ํา
103.50 ตร.ม. พรอมวางทอ ค.ส.ล. ขนาด ค.ส.ล. ขนาด กวาง 0.70 ม. ยาว 0.70 ม. พรอม
ศก.0.40 ม. จํานวน 35 ทอน และบอพัก ฝาปด ค.ส.ล. จํานวน 10 บอพัก
ค.ส.ล. จํานวน 4 บอ
งบประมาณ : งบประมาณ :
พ.ศ.2561  :  - พ.ศ.2561  :  -
พ.ศ.2562  :  - พ.ศ.2562  :  -
พ.ศ.2563  :  - พ.ศ.2563  :  -
พ.ศ.2564  :  100,000 บาท พ.ศ.2564  :  180,000 บาท
พ.ศ.2565  :  - พ.ศ.2565  :  -

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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