
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 7  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 1 

 

ส่วนที่  1 
 
 

 
 
 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี  7  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
 

  ด้วยส ำนักปลัด ด้วยส ำนักปลัด  ได้รับหนังสือจำกอ ำเภอประโคนชัย ด่วนที่สุด ที่ บร 0023.20/    
ว 972  ลงวันที่  10  สิงหำคม  2564   เรื่องขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ
โรงพยำบำลประโคนชัย  ในกำรจัดหำเครื่องมือในกำรตรวจโรคและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  กรณีโรคเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid-19)  และโรคอ่ืนๆ ประจ ำปี  2564   พร้อมทั้ง ส ำนักปลัดมีควำมจ ำเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในยุคปัจจุบัน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรจัดท ำเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้อง
ห้ำปี ต่อไป    
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวขึ้น 
  

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 7  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  2.1 เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรในกำรแก้ปัญหำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีควำมสอดคล้องกับสภำพพ้ืนที่และสถำนกำรณใน
ปัจจุบันมำกท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลที่มี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรำคำประมำณกำร ในกำรก่อสร้ำง และพ้ืนที่จะด ำเนินกำรให้มีควำมสอดคล้อง
กับสภำพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมำกท่ีสุด 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อควำมในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และให้ใช้ข้อควำมนี้ ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ โดยด ำเนินกำร
ดังนี้ 

เหตุผลและความจ าเปน็ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 7  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 2 

 

  (1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม ได้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้นครบทุกขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ และผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำ
อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  พร้อมทั้งแจ้งประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกตูม เพ่ือแจ้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกตูมทรำบ และใช้เป็นกรอบในกำรติดตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 7  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 3 

 

ส่วนที่ 2 
 
 

 
 
1. ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
 ๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน   
   -   งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้เยำวชน
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (ส ำนักปลัด)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิตที่ดี 
- แผนงาน แผนงานรักษา
ความสงบภายใน   
- งำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เยำวชนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ทักษะกำรด ำเนินชีวิตที่ปลอดภัย มีส่วน
ร่วมในกำรสื่อสำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัย
ภำยในโรงเรียน 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำอำยุ
ระหว่ำง 12 – 18 ปี จ ำนวน  100 คน 

งบประมาณ: งบประมาณ : 170,000.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 135,000.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 135,000 .- บำท 

ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : ประชำชนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สัญจรไปมำมีควำมสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ให้เยำวชนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ทักษะกำรด ำเนินชีวิตที่ปลอดภัย มีส่วน
ร่วมในกำรสื่อสำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัย
ภำยในโรงเรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส ำนักปลัด 

บัญชีการเพ่ิม/เปลี่ยนแปลงโครงการ 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 7  อบต.โคกตูม          หน้าที่ 4 

 

 ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ 
8.1  แผนงานสาธารณสุข 

                               -  งำนโรงพยำบำล 

 

 

บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการ :- โครงการ : โครงกำรขอรับกำรสนับสนุน
จัดหำเครื่องมือในกำรตรวจโรคและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (Covid-19) และโรคอื่นๆ  
ประจ ำปี 2564 

เพิ่มเติมโครงการ 
 (กองสำธำรณสุข)  
- ยุทธศาสตร์ กำรพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพชีวิตที่ดี 
- แผนงาน สำธำรณสุข 
- งาน โรงพยำบำล 
 

 

วัตถุประสงค์ :- วัตถุประสงค์ : เพ่ือป้องกันควบคุมโรคให้
อยู่ในวงจ ำกัด โดยแยกรักษำผู้ป่วย ไม่ให้
แพร่เชื้อชุมชน  สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพและสนับสนุนโรงพยำบำลสนำม 
Hospitel และ Home  Quarantine  ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย :- เป้าหมาย : เพ่ืออุดหนุนโรงพยำบำลประ
โคนชัย จัดหำเครื่องมือในกำรตรวจโรคและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ 

งบประมาณ: งบประมาณ : 300,๐๐๐.- บำท 

พ.ศ.2561 :-  บำท พ.ศ.2561 : .- บำท 

พ.ศ.2562 : - บำท พ.ศ.2562 : .- บำท 

พ.ศ.2563 :- บำท พ.ศ.2563 : .- บำท 

พ.ศ.2564 :- บำท พ.ศ.2564 : 150,000.- บำท 

พ.ศ.2565 :- บำท พ.ศ.2565 : 150,๐๐๐ .- บำท 

ตัวช้ีวัด :- ตัวช้ีวัด : รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนิน
โครงกำร บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม 

รายการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลง 

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่
ต้องการแก้ไข การ
เพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลง 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ :- ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกำรป้องกันควบคุม
โรคให้อยู่ในวงจ ำกัด โดยแยกรักษำผู้ป่วย 
ไม่ให้แพร่เชื้อชุมชน  สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพและสนับสนุนโรงพยำบำลสนำม 
Hospitel และ Home  Quarantine   
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสำธำรณสุข  


