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ค ำน ำ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน            
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปแีละงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา โดยภายหลังจาก             
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบโครงการพัฒนา              
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พบว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อย และเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขข้อมูลใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ให้ถูกต้อง  

  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ข้อ 21 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน        
(พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน     
จังหวัดลพบุรี ส าหรับน าไปด าเนินการตามวิธีการงบประมาณ ต่อไป 

 

       

        กองแผนและงบประมาณ 
           ฝ่ายนโยบายและแผน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete เน่ืองจากพิมพ์ผิด

สายทาง ลบ.ถ.117-03 บ้านล าโป่งเพชร- สายทาง ลบ.ถ.117-03 บ้านล าโป่งเพชร- สายทาง ลบ.ถ.117-03 บ้านล าโป่งเพชร-

บ้านหนองส าโรง ต าบลหนองมะค่า บ้านหนองส าโรง ต าบลหนองมะค่า บ้านหนองส าโรง ต าบลหนองมะค่า 

อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เช่ือมต่อ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เช่ือมต่อ อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เช่ือมต่อ

ต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 หน้า 32 ท่ี 2

2 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete เน่ืองจากพิมพ์ผิด

สาย ลบ.ถ.117-04 บ้านแหลมชนแดน- สาย ลบ.ถ.117-04 บ้านแหลมชนแดน- สายทาง ลบ.ถ.117-04 บ้านแหลมชนแดน-

บ้านล าท่าช้าง ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ บ้านล าท่าช้าง ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ บ้านล าท่าช้าง ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ

จังหวัดลพบุรี เช่ือมต่อ ต าบลตะคร้อ จังหวัดลพบุรี เช่ือมต่อ ต าบลตะคร้อ จังหวัดลพบุรี เช่ือมต่อ ต าบลตะคร้อ

อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 หน้า 32 ท่ี 3

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2563  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ท่ี โครงการ ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล

1
แบบ ผ 02



2

ท่ี โครงการ ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล

1

3 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete เน่ืองจากพิมพ์ผิด

ลบ.ถ.117-02 บ้านล าโป่งเพชร-บ้านภูน  าหยด ลบ.ถ.117-02 บ้านล าโป่งเพชร-บ้านภูน  าหยด สายทาง ลบ.ถ.117-02 บ้านล าโป่งเพชร-บ้านภูน  าหยด

ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ต าบลหนองมะค่า อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

เช่ือมต่อ ต าบลภูน  าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี เช่ือมต่อ ต าบลภูน  าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี เช่ือมต่อ ต าบลภูน  าหยด อ าเภอวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 4/2563 ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 หน้า 33 ท่ี 4
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