
 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 

 
 

ของ 

 
 
 

เทศบาลต าบลท่าเสา 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 



 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.๒๕๖3 

ของเทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง 
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าเสา เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่ง
เทศบาลต าบลท่าเสา ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าเสา มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้โครงการ        
มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
และเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ        
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าเสา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
พ.ศ.๒๕๖3 นี้ขึ้น เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ ต่อไป 
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                                             แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563 
เทศบาลต าบลท่าเสา  อ า.เภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5 ป ี

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) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
การพัฒนาด้านการ
คมนาคมและแหล่งน้ า
เพ่ือการบริโภค-อุปโภค 

            

- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - - - 1 16,190,000     1 16,190,000 

รวม - - - - 1 16,190,000     1 16,190,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   3 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 เสรมิสร้างบ้านเมือให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเขม้แข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ 1 ด้านการคมนาคมและแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค-อุปโภค 
แผนงานเคหะและชุมชน      
                                                                   

ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร ์
แผนงาน 

 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักแอส

ฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 และไหล่ทางผิวถนน
หน้าค่ายถึงสถานีวิทยุภาคที่ 3  
เป้าหมายปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักแอส
ฟัลส์ติกคอนกรีตและผิวจราจรขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว1,350 ม. พท.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 8,100 ตร.ม  
พิกัด61544E,1949116N 
(ตามแบบแปลนที่ ทต.ท่าเสาก าหนด) 
งบประมาณ 5,100,000.- บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าค่ายถึง
สถานีวิทยุภาคที่ 3 หมู่ที่ 8 ต าบลท่าเสา อ าเภอ
เมืองอุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์
เป้าหมายผิวจราจรขนาดกว้าง 8.00 ม.      
ยาว 2,100 ม. หนา 0.20 ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 1.00 ม. 
พิกัด619786E,1952316N 
(ตามแบบแปลนที่ ทต.ท่าเสาก าหนด) 
งบประมาณ 16,190,000.- บาท  

ตามหนังสือส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อต 
0 0 2 3 . 6 / ว6 6 3  ล ง วั น ที่ 1 
มิถุนายน 2563 เรื่องแนวทาง
การเสนอโครงการขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นภ าย ใต้    
กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประสงค์ ขอรั บการสนับสนุ น
งบประมาณ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อปท. ที่ 1 ด้านการคมนาคม
และแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค-
อุปโภค 
 

แผนงานเคหะและชุมชน      
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


