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หลักการและเหตุผล 

 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลสิชล  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  เทศบาลต าบลสิชล  (พ.ศ.  
2560-2562)  ไปเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2559  นั้น 
 

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  เทศบาลต าบลสิชล  
(พ.ศ.  2560-2562)  ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิจกรรม  ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  
2559  หมวด  4  ข้อ  22  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ในแผนพัฒนาสามปี  เทศบาล
ต าบลสิชล  (พ.ศ.  2560-2562)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  นี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลต าบลสิชล  โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสิชลมากที่สุด  ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่  พร้อมกันนี้
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2560  และ/หรือโครงการพัฒนาอ่ืน  ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเทศบาล
ต าบลสิชลอย่างเป็นภาพรวม 
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสิชล  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลสิชล  (พ.ศ.  
2560-2562)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  เพ่ือน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 
    
 

กฎหมาย  ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548    หมวด  4  การแก้ไข  การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ  22  การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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บทน า 
1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี  โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี  และมีการด าเนินการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการจัดท า
ทุกปี  เป็นแผนพัฒนาที่น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมี
หลายแนวทาง  และต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์  และเป็น
ข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่ง
เป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม 
  ดังนั้น  โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) 
โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1.  โครงการ/กิจกรรม  ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถด าเนินการได้  การสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการ  ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ 
  2.  โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุก  ๆ  ด้าน  เพื่อจะน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
  ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป 
  1.  เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2.  เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ที่ชัดเจน 
  3.  เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลาสามปี 
  4.  เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 
  1.  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระยะเวลาสามปีที่สอดคล้อง  และสามารถพัฒนาได้ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.  เพ่ือความสะดวกในการพัฒนา  และสามารถของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
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3.  ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2559  หมวด  4  การแก้ไข  การเพ่ิมเติม  หรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
  ข้อ  21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ข้อ  22  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 
4.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  1.  เทศบาลต าบลสิชลมีแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  เพ่ือน าไปปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้แล้ว 
  2.  ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.  เทศบาลต าบลสิชลได้ใช้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่
อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีรายละเอียด/สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลสิชล  (พ.ศ.  2560-2562)   

ส่วนที่เพิ่มเตมิ  ฉบบัที ่ 2 
 
 
 
 

 
 
 



5 
การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2 

ล าดับ
ที ่

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเพิ่มเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ 

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล.ถนนราชพัฒนา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถป้องกัน
น้ าท่วมขังได้ 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
กว้าง  0.60  เมตร ลึก 0.60-1.20 เมตร  ยาว 
100.00  เมตร 
งบประมาณและที่ผ่านมา 
ปี  2561  งบประมาณ  350,000  บาท 
ตัวชี้วัด  (KPI) 
ความยาวท่อระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันน้ า
ท่วมขัง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า คสล.ถนนราชพัฒนา  
(ซอยแยกบ้านเลขที่  299/9) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและ 
การระบายน้ ามีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  4.50  เมตร  ยาว  22.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือได้พ้ืนที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า  99  
ตารางเมตร  และก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้างภายใน  0.60  เมตร ลกึ 0.60-0.80 เมตร  ยาว  
22.00  เมตร 
งบประมาณและที่ผ่านมา 
ปี  2560  งบประมาณ  156,000  บาท 
ตัวชี้วัด  (KPI) 
ความยาวถนนและท่อระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

เนื่องจากถนนราชพัฒนาในส่วนซอย
แยกปรากฏว่าเป็นถนนหินคลุกและไม่มี
ท่อระบายน้ า  เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนัก
ท าให้น้ าท่วมขังถนน  และที่อยู่อาศัย
ของประชาชน  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  
การสัญจรไปมาไม่สะดวกและทรัพย์สิน
เสียหาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  ส่วนที่เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  2 

เทศบาลต าบลสิชล 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562  
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
และท่อระบายน้ า  คสล.
ถนนราชพัฒนา   
(ซอยแยกบ้านเลขที่  
299/9) 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการระบายน้ า
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4.50  เมตร  
ยาว  22.00  เมตร  
หนา   0.15  เมตร  
หรือได้พ้ืนที่ถนนรวม
ไม่น้อยกว่า  99  
ตารางเมตร  และ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้างภายใน   
0.60  เมตร   
ลึก  0.60-0.80 เมตร  
ยาว  22.00  เมตร 

156,000 - - ความยาวของ
ถนนและท่อ
ระบายน้ า 

ความยาวของ
ถนนและท่อ
ระบายน้ า 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  เทศบาลต าบลสิชล  ส่วนที่เพิ่มเติม  ฉบับที่  2 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 ปี 2561 ปี  2562 รวม 3 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
1.1 แนวทางพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ 
      สาธารณูปการ 

1 156,000 - - - - 1 156,000 

         
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    -ไม่มี- 

        

         
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและสังคม         
    -ไม่มี-         
         
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ 
     สิ่งแวดล้อม 
    -ไม่มี- 

        

         
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร         

รวม 1 156,000 - - - - 1 156,000 
รวมทั้งสิ้น 1 156,000 - - - - 1 156,000 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีรายละเอียด/สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลสิชล  (พ.ศ.  2560-2562)   

ส่วนที่เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่  2 
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การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หรือถนนแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตถนนวิริยะพานิช 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนน คสล.หรือถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
กว้าง  8.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 
งบประมาณและที่ผ่านมา 
ปี  2561  งบประมาณ  500,000  บาท 
ตัวชี้วัด  (KPI) 
ความยาวของถนน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนวิริยะพานิช 
(ซอยแยกบ้านเลขที่  306/8) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ได้ถนนกว้าง  4  เมตร ยาว 
35 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือได้พ้ืนที่ถนนรวมไม่น้อย
กว่า  140  ตารางเมตร 
งบประมาณและที่ผ่านมา 
ปี  2560  งบประมาณ  110,000  บาท 
ตัวชี้วัด  (KPI) 
ความยาวของถนน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

เนื่องจากถนนวิริยะพานิชในส่วนซอยแยก
ปรากฏว่าเป็นถนนหินคลุก  เมื่อเกิดภาวะ
น้ าท่วมขังท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  
ประชาชนไม่สามารถใช้ถนนสัญจรไป-มา
ได้สะดวก 

 
 
 
 
 
 



10 
 
 

การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2 
ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ 

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ถนนเจริญลาภ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขังได้ 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้าง
ภายใน  0.60  เมตร  ลึก  0.40-0.80  เมตร  ยาว  
270.00  เมตร 
งบประมาณและที่ผ่านมา 
ปี  2562  งบประมาณ  800,000  บาท 
ตัวชี้วัด  (KPI) 
ความยาวทอ่ระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   คสล.ถนนเจริญลาภ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้างภายใน  0.60  
เมตร  ลึก  0.60-1.40  เมตร  ยาว  284.00  เมตร 
งบประมาณและที่ผ่านมา 
ปี  2560  งบประมาณ  1,200,000  บาท 
ตัวชี้วัด  (KPI) 
ความยาวท่อระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

เนื่องจากถนนเจริญลาภฝั่งทิศตะวันตก
ตลอดทั้งสาย  เมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิด
น้ าท่วมขังที่อยู่อาศัยของประชาชนและ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกปี
สาเหตุมาจากการระบายน้ าไม่ทัน  
เนื่องจากถนนเจริญลาภมีท่อระบายน้ าอยู่
ด้านเดียว  ท าให้การระบายน้ าล่าช้า
ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชน 
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การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2 
ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการ 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ถนนพรุกง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขังได้ 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้าง
ภายใน  1.00  เมตร  ลึก  0.60-2.00  เมตร  ยาว  
950.00  เมตร 
งบประมาณและที่ผ่านมา 
ปี  2562  งบประมาณ  4,200,000  บาท 
ตัวชี้วัด  (KPI) 
ความยาวของท่อระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   คสล.ถนนพรุกง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้างภายใน  1.00  
เมตร  ลึก  1.09-1.75  เมตร  ยาว  663.00  เมตร  
พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา  0.15  เมตร  
ได้พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,018  เมตร 
งบประมาณและที่ผ่านมา 
ปี  2560  งบประมาณ  4,450,000  บาท 
ตัวชี้วัด  (KPI) 
ความยาวท่อระบายน้ า 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การระบายน้ ามีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันน้ าท่วมขังได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง 

เนื่องจากถนนพรุกงฝั่งทิศตะวันตกตลอด
ทั้งสาย  เกิดน้ าท่วมขังท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชนที่อยู่ริมถนนพรุกง  ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจากไม่
สามารถระบายน้ าลงคลองสิชลได้  
สาเหตุมาจากถนนฝั่งทิศตะวันตกยังไม่มี
ท่อระบายน้ า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  ส่วนที่เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  2 

เทศบาลต าบลสิชล 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ถนนวิริยะพานิช 
(ซอยแยกบ้านเลขที่  
306/8) 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4.00 เมตร  
ยาว  35.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
หรือได้พ้ืนที่ถนนรวม
ไม่น้อยกว่า  140  
ตารางเมตร 

110,000 - - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า  คสล.
ถนนเจริญลาภ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้างภายใน  0.60 
เมตร ลึก 0.60-1.40 
เมตร ยาว 284.00 
เมตร 

1,200,000 - - ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพและ 
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  ส่วนที่เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  2 
เทศบาลต าบลสิชล 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  (KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้ า คสล.
ถนนพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้างภายใน  1.00  
เมตร  ลึก 1.09 -
1.75  เมตร ยาว 
663.00  เมตร  
พร้อมขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา 0.15  เมตร  ได้
พ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า  1,018  
ตารางเมตร 

4,450,000 - - ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

การระบายน้ ามี 
ประสิทธิภาพและ
สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  เทศบาลต าบลสิชล  ส่วนที่เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่  2 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
1.1 แนวทางพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ 
      สาธารณูปการ 

3 5,760,000 - - - - 3 5,760,000 

         
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
    -ไม่มี- 

        

         
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและสังคม         
    -ไม่มี-         
         
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ 
     สิ่งแวดล้อม 
    -ไม่มี- 

        

         
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร         

รวม 3 5,760,000 - - - - 3 5,760,000 
รวมทั้งสิ้น 3 5,760,000 - - - - 3 5,760,000 

 

แบบ ผ.03 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลสิชล 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2 

------------------------- 
  ด้วยเทศบาลต าบลสิชล  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลสิชล  ในคราวการ
ประชุม  ครั้งที่  1/2560  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  
 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2559  ข้อ  22  (3)  จึงอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2  ส าหรับเป็นกรอบ
ในการด าเนินงานด้านงบประมาณของเทศบาลต าบลสิชลต่อไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   21  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 
 
 
 
     (นายชาญวัฒนา  อิสระวัฒนา) 
       นายกเทศมนตรีต าบลสิชล 
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