
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

ตามที่ เทศบาลต าบลเชียรใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และ 
เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๐  ด้วยเงื่อนไขของระยะเวลาการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โครงการ/กิจกรรมจึงยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับยังมีโครงการที่ต้องด าเนินการเป็นการ
เร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน   การเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้อง 

๑. เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  หากเห็นว่าไม่มีโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ก็สามารถเพ่ิมเติมได ้

๒. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ต้องน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริง  ซึ่งอาจจะเป็น         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม  หรือการจ่ายขาดเงินสะสม 

๓. เป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัด พัฒนาประเทศ 

๔. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในเขตจังหวัดเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕. เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่จะต้องเข้าไปด าเนินการ หรือพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้งบประมาณหรือเครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่งบประมาณหรือเครื่องมือ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนการไฟฟ้าและ
ประปา 

ข้อระเบียบกฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได ้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นค าถาม – แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕6๑ -๒๕๖๔) 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑  

ดังนั้น เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน 
ความจ าเป็นเร่งด่วนไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสามารถด าเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
  



สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

 กองการศึกษา จ านวน 12 รายการ 
- เพ่ิมเติม จ านวน 10 รายการ 
- เปลี่ยนแปลง จ านวน 10 รายการ 

 ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 4 รายการ 
- เพ่ิมเติม จ านวน 3 รายการ 
- เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 รายการ 

 กองคลัง จ านวน 1 รายการ 
- เพ่ิมเติม จ านวน - รายการ 
- เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 รายการ 

 กองช่าง จ านวน 9 รายการ 
- เพ่ิมเติม จ านวน 4 รายการ 
- เปลี่ยนแปลง จ านวน 5 รายการ 

 กองสาธารณสุข จ านวน 3 รายการ 
- เพ่ิมเติม จ านวน 3 รายการ 
- เปลี่ยนแปลง จ านวน - รายการ 

  



สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

 กองการศึกษา 
โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม เพ่ือของบสนับสนุน

จากงบพัฒนาจังหวัด 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

ปีงบประมาณ/ 
งบประมาณ 

การด าเนินการ 
เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านการแข่งขัน     

เรือเพรียว 
พ.ศ.2562-2564 
3,000,000.- บาท 

ขอรับการสนับสนุน 
งบพัฒนาจงัหวัด 

เพิ่มเติม 

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ลุ่มน้ า
เชียรใหญ่ เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

พ.ศ.2562 
3,208,000.- บาท 

ขอรับการสนับสนุน 
งบพัฒนาจงัหวัด 

เพิ่มเติม 

3 โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ พ.ศ.2562 
800,000.-  บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

4 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเชียรใหญ่ เป็นโรงเรียนเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

พ.ศ.2562 
210,000.- บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพงานพัฒนาชุมชนภายใน
กองการศึกษา เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

พ.ศ.2562-2564 
108,000.- บาท/ป ี

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

6 จัดงานประเพณีชักพระ 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระ   

พ.ศ.2562-2564 
30,000.-  บาท 

อุดหนุน 
อ าเภอเชียรใหญ่ 

เปลี่ยนแปลง 

7 อบรม/ประชุม และการท ากิจกรรมของคณะกรรมการ
ชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

พ.ศ.2561-2564 
100,000.- บาท 

เป็น 
180,000.-  บาท 

ด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง 

8 ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๑๑๘๘ x ๔๐๘ x ๔๗๗ มม. 
แผ่นชั้นสามารถปรับระดับได้ จ านวน ๔ ตัว 

พ.ศ.2562 
18,000.- บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

9 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี จ านวน ๑ เครื่อง 

พ.ศ.2562 
17,000.- บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

10 ตู้ขยายขนาด ๑๕ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว พร้อมไมค์ลอย 
จ านวน ๒ ตัว ก าลังขับ ๔๕๐ w 

พ.ศ.2562 
6,500.- บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

11 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 
๓,๐๐๐ ANSI Lumens จ านวน ๑ เครื่อง 

พ.ศ.2562 
13,300.-  บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

12 จอรับภาพแบบขาตั้ง และจอภาพม้วนเก็บ จ านวน ๑ อัน 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว 
- เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีด า ท าจากวัสดุ Fiber Glass 
- ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค 

พ.ศ.2562 
5,500.- บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 



 
สรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 
เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

 ส านักปลัด/กองคลัง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

ปีงบประมาณ/ 
งบประมาณ 

การด าเนินการ 
เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ พ.ศ.2562 

120,000.-  บาท 
ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

2 โครงการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม   
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเชียรใหญ่ 

พ.ศ.2561-2564 
3,000,000.- บาท 

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นเจ้าภาพในการ

ด าเนินการตามที่    
ที่ประชุมมีมต ิ

โดยในปี พ.ศ.2561  
คือ อบต.ท้องล าเจียก 

เพิ่มเติม 

3 โต๊ะเอนกประสงค์ 
เดิม       จัดซื้อได้ประมาณ 2 ตัว 
เปลี่ยน   จัดซื้อได้ประมาณ 4 ตัว 
ขึ้นอยู่กับกับขนาด  และการใช้ประโยชน์ 

พ.ศ.2561-2564 
เดิม    5,000.-  บาท 
เป็น  10,000.-  บาท 

ด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง 

4 คอมพิวเตอร์ ส าหรับการด าเนินการเก่ียวกับ 
แผนที่ภาษี 
เดิม       คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
เปลี่ยน   คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบ 2 

พ.ศ.2561 
เดิม  20,000.-  บาท 
เป็น  30,000.-  บาท 

ด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง 

5 เครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น แบบตั้งพื้นตัวถังท า
ด้วยพลาสติก ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ     
๒ หัวก๊อก (น้ าร้อน – น้ าเย็น) ระบบขวด  

พ.ศ.2561 
5,000.- บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

 
 
  



สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

 กองช่าง 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ 

ปีงบประมาณ/ 
งบประมาณ 

การด าเนินการ 
เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง 
1 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายชูหวาน 

เดิม  ปูทับผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลส์ติก กว้าง 
8.00 ม. ระยะทาง 888 ม.พร้อมตีเส้นจราจร 
เป็น  ปูทับผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
กว้างเฉลี่ย 7.40 ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง 
888 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,699 ตร.ม. และ
ตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 266 ตร.ม. 

เดิม  พ.ศ.2563 
 3,000,000.- บาท 
เป็น  พ.ศ.2561 
 2,114,000.-  บาท 

เดิม ด าเนินการเอง 
เป็น ขอรับการสนับสนนุ
งบพัฒนาจังหวัด 

เปลี่ยนแปลง 

2 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสะพานลิง 
เดิม   ปูทับผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลส์ติก กว้าง 
7.50 ม. ระยะทาง 220 ม. หนา 0.05 ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร   
เป็น   ปูทับผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
กว้างเฉลี่ย ๘.๐0 ม. หนา 0.05 ม. ระยะทาง 
๒๒๐ ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๕ ตร.ม. และ
ตีเส้นจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตร.ม. 

เดิม  พ.ศ.2562 
800,000.-  บาท 
เป็น  พ.ศ.2561 
567,000.-  บาท 

เดิม ด าเนินการเอง 
เป็น ขอรับการสนับสนนุ
งบพัฒนาจังหวัด 

เปลี่ยนแปลง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมก าแพงกั้นดินถนน      
สะพานลิง 1  (ขนาด 4 ม. ระยะทาง 80 ม. หนา 
0.20 ม. พร้อมก าแพงกั้นดิน คสล.) 

พ.ศ.2562 
1,400,000.-  บาท 

เดิม ด าเนินการเอง 
เป็น ขอรับการสนับสนนุ
งบพัฒนาจังหวัด 

เปลี่ยนแปลง 

4 ปรับปรุงพื้นสวนสาธารณะบริเวณศาลาประชาสุข 
84 พรรษามหาราชา 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ปรับปรุงพื้นลานสาธารณะ (บริเวณศาลาประชาสุข 
84 พรรษามหาราชา) 
เดิม    กว้าง 27.50 ม. ยาว 150 ม. โดยปู
กระเบื้องซิเมนต์ตกแต่งพื้น หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,200 ตร.ม. 
เป็น    ปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 28 ม. 
ยาว 157 ม. หนา ๕ ซม. พร้อมทาสี(หลากสี) 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม 

เดิม  พ.ศ.2563 
6,000,000.-  บาท 
เป็น  พ.ศ.2562 
1,713,000.-  บาท 

เดิม ด าเนินการเอง 
เป็น ขอรับการสนับสนนุ
งบพัฒนาจังหวัด 

เปลี่ยนแปลง 

5 ก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณอาคารส านักงานเทศบาล 
ก่อสร้า งรั้ ว /ก าแพง คสล .  สู ง  2.00 เมตร  
ระยะทาง 100  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล 

พ.ศ.2562 
เดิม 350,000.- บาท 
เป็น 455,000.- บาท 

ด าเนินการเอง เปลี่ยนแปลง 

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนท่าขนาน – ดอน
บัวบก 
ปูทับผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 

พ.ศ.2562 
1,016,000.- บาท 

ขอรับการสนับสนุน 
งบพัฒนาจงัหวัด 

เพิ่มเติม 



ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
ปีงบประมาณ/ 
งบประมาณ 

การด าเนินการ 
เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง 
กว้าง 6.00 ม. หนา 5 ซม. ระยะทาง 546 ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,276 ตร.ม. และตีเส้น
จราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 164 ตร.ม. 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภักดีฤทธิ์ (ต่อจาก
เดิม) 
ปูทับผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 
กว้าง 7.30 ม. หนา 5 ซม.. ระยะทาง 119 ม. 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 686 ตร.ม. และตีเส้นจราจร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม. 

พ.ศ.2562 
268,000.- บาท 

ขอรับการสนับสนุน 
งบพัฒนาจงัหวัด 

เพิ่มเติม 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
เกษตร 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
หนา 0.20 ม. ระยะทาง 144 ม. พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 576 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
1.00 ม. 

พ.ศ.2562 
559,000.- บาท 

ขอรับการสนับสนุน 
งบพัฒนาจงัหวัด 

เพิ่มเติม 

9 โครงการซ่อมแซมทางเท้าสายเชียรใหญ่ – บ่อล้อ 
(บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปากเชียรและฝั่งตรงข้าม) 
ซ่อมแซมผิวทางเท้า ก าแพง กันดิน คสล. ถมดิน
ไหล่ทางบางส่วน ระยะทางรวม 498 ม. พื้นผิว
ทางเท้า ไม่น้อยกว่า 747 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ทางเท้าของเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

พ.ศ.2562 
1,900,000.- บาท 

ขอรับการสนับสนุน 
งบพัฒนาจงัหวัด 

เพิ่มเติม 

 
  



สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 

 กองสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่
โครงการ 

ปีงบประมาณ/ 
งบประมาณ 

การด าเนินการ 
เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า พ.ศ.2562 - 2564 

30,000.-  บาท 
ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

2 โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  

พ.ศ.2562 - 2564 
20,000.- บาท 

ด าเนินการเอง เพิ่มเติม 

3 โครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ตามที่คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการ
ตามแนวทางโครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ 20,000.- บาท 
3.1  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
3.2  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

To be number 1 
3.3  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 

ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

พ.ศ.2562 
60,000.- บาท 

 

 ชุมชนตลาดตก 
ชุมชนตลาดออก 

และชุมชนทา่ขนาน  
มีมติให้เทศบาลเป็น
ผู้ด าเนนิการแทน 

เพิ่มเติม 

พ.ศ.2562 
20,000.- บาท 

อุดหนุน 
คณะกรรมการชุมชน

ท้องล าเจียก 

 
 
 


