


 

 
  

  

 



 

คํานํา 
 

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปกําหนดเริ่มจัดทําครั้งแรกในป พ.ศ.2561-2564 โดยกําหนดใหสอดคลอง

กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 18              

กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาส่ีป และมาตรา 19 กําหนดใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทอง ถ่ิน ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น แผนพัฒนาทอง ถ่ิน ส่ีป  ฉบับแรกหรือครั้ งแรก                     

จึงไดแกป พ.ศ.2561-2564 ฉบับท่ีสองหรือครั้งท่ีสอง ป พ.ศ.2565-2568 เปนตน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               

พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

ขอ 3 ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” และแกไขคําวา 

“แผนพัฒนา” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ทุกแหง 

ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 

งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจผูบริหารทองถ่ิน สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อ

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย

ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการ                    

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
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ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   อําเภอบางปลามา  จังหวัดสพุรรณบรุ ี

     ********************** 

สวนท่ี 1 บทนํา 
๑. เหตุผลและความจําเปน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 

ตามหนังสือ ท่ี มท.0810.7/ว5793 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองคการบริหาร

สวนตําบล เมืองพัทยา ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปใหแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองคการบริหารสวน

จังหวัด ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในสวนขององคการบริหารสวน

ตําบลบางปลามา  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จส้ินและไดประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 และไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 เสร็จส้ินและไดประกาศใช(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1           

เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 เพื่อเปนกรอบแนวทางการจัดทํางบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               

พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

ขอ 3 ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” และแกไขคําวา 

“แผนพัฒนา” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ทุกแหง 

ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 

งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจผูบริหารทองถ่ิน สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อ

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย

ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอ

ระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และในการบริหารงานทองถ่ินในพื้นท่ีใหมีความสอดคลองกับ

สภาวการณหรือบริบท   ในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา  

ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยู

คอนขางจํากัด และเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

/องคการ... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการ                    

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ะแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

 

๒. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

2.1 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.

2564), แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 1 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 มีความสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

2.2 เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ

นโยบายกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

 

๓. ข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดให สวนงานท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน 

จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเสนอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง สงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงใหสภาองคการบริหาร      

สวนตําบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย 

และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ             

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว เพื่อนําแผนพัฒนาทองถ่ินไป

ปฏิบัติตอไป          

 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แบบ ผ.01 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๕  

 

                          แบบ ผ. 07 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิม่เติม ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 3   
     การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

          

     3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

รวม - - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๖  

                            แบบ ผ. 01 

 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช11น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล และ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

เพ่ือดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ  

- 200,000 200,000 200,000 จํานวน 
12 ครั้ง 

สามารถดําเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดําริ  
งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง 
มหาดไทย ฯลฯ 
เปนไปดวยความ
เรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 200,000 200,000 200,000 - - - 

 



 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  
องคกรประชาชน 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๘  

 

                          แบบ ผ. 07 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิม่เติม ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

ยุทธศาสตร 
ป  2561 ป  2562 ป  2563 ป  2564 รวม  4  ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 3   
     การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

          

     3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน - - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

รวม   1 200,๐๐๐ 1 200,๐๐๐ 1 200,๐๐๐ 3 600,๐๐๐ 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ  อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 4   
     การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา  
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

          

     4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000 

รวม - - 1 20๐,000 1 20๐,000 1 20๐,000 3 60๐,000 

 
หมายเหตุ : แบบ ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02  จนสุดทาย  ผ.08) 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๙  

                   แบบ ผ.0๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิม่เติม ฉบับท่ี 2 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 1การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช1น 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล และ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

เพ่ืออุดหนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

อุดหนุนงบประมาณ/ 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
รัฐวิสาหกิจ องคกร
ประชาชน 
ฯลฯ  

- 200,000 200,000 200,000 จํานวน  
12 ครั้ง 

 

ประชาชนไดเขา
รวมการดําเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดําริ  
งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และ
นโยบายกระทรวง 
มหาดไทย ฯลฯ  

สํานักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - - 200,000 200,000 200,000 - - - 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๐  

 

                   แบบ ผ.0๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิม่เติม ฉบับท่ี 2 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 1การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายทุธศาสตรท่ี 41 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
4.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล และ 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

เพ่ืออุดหนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ฯลฯ 

อุดหนุนงบประมาณ/ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคกรประชาชน 
ฯลฯ  

- 200,000 200,000 200,000 จํานวน  
12 ครั้ง 

 

ประชาชนไดเขารวม
การดําเนินงานตาม
โครงการพระราชดําริ  
งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวง 
มหาดไทย ฯลฯ  

กองการศึกษาฯ 

รวม 1  โครงการ - - - 200,000 200,000 200,000 - - 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
บัญชีครุภัณฑ 

 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ๑๒  

                    แบบ ผ. 08 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและท่ีผานมา 

 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป คาครภุัณฑ ครุภัณฑ 

คอมพิวเตอร 
1. เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานบริการ
ชุมชนและสังคมฯ 

2. เพ่ือใชสําหรับการรับ
ลงทะเบียนและย่ืนคํา
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ             
การรับลงทะเบียน
และ ย่ืนคําขอรับเงิน             
เบี้ยความพิการและ
การขอรับการ
สงเคราะหผูปวยเอดส
ในระบบสารสนเทศ          
การจัดการฐานขอมูล          
เบี้ยยังชีพ อปท. ฯลฯ 

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  
เชน จัดซื้ออุปกรณอานบัตร 
แบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
ฯลฯ 

- 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัด 

รวม - 10,000 10,000 10,000  
หมายเหตุ 1.  แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  งบประมาณรายจายประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห  เปนตน 

2.  หมวด  ใหลงหมวดครภุัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  คาครุภัณฑ  เปนตน 

3.  ประเภท  ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ  ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เชน  ครุภัณฑสํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน 

4.  วัตถุประสงค  ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร  ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ  เปนตน 
5.  เปาหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ)  แสดงรายละเอียด  จํานวน  สถานที่ต้ัง  ขนาด  ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน  เปนตน 
6.  แบบ  ผ.08  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ  ผ.06 
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