


 

 
  

  

 



 
 

คํานํา 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กําหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป 
(พ.ศ.2561-2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
4. กําหนดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ 
5. การกํากับดูแล 
6. การแกไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด                 

จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินการตามระเบียบฯ ทุกข้ันตอน
และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แลวนั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

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.2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
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เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2              
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แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
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ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   
อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 2 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   อําเภอบางปลามา  จังหวัดสพุรรณบรุ ี

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

สวนท่ี 1 บทนํา 
๑. เหตุผลและความจําเปน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กําหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป 
(พ.ศ.2561-2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
4. กําหนดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ 
5. การกํากับดูแล 
6. การแกไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด                 

จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินการตามระเบียบฯ ทุกข้ันตอน
และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แลวนั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 

งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจผูบริหารทองถ่ิน สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเม่ือ

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.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการ                    

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

๒. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

2.1 เพื่อใหการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565), แผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 มีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบท  

ในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 

ตลอดจนสถานการณทางการเงิน การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพื่อให

เกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

2.2 เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ

นโยบายกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

 

๓. ข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดให สวนงานท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเสนอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลง สงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา                

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561                 

ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว เพื่อนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติตอไป          

 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



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

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) เพิม่เติม ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

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   
     การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

            

     3.4  แผนงานสาธารณสุข 
 

- - - - 2 42,051 - - - - 2 42,051 

รวม - - - - 2 42,051 - - - - 2 42,051 

 

 

*หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลท่ีอยูใหแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.01 



 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๗  

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

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

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 3 11การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3.4  แผนงานสาธารณส1ุ1ข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูในการปองกันโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1. เพ่ือสรางทีมวิทยากร 
หรือ ทีม ครู ก. ในพ้ืนที่
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2. เพ่ือเผยแพรวิธีการจัดทํา
หนากากอนามัยปองกัน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
3. เพ่ือใหเปนทีม
ประชาสัมพันธเผยแพร
ความรูและทักษะ        
การจัดทําหนากากอนามัย 
สําหรับปองกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

สรางทีมวิทยากร หรือ
ทีม ครู ก.ในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

- - 17,220 - - จัดอบรม  
1 

ครั้ง 

มีทีม
ประชาสัมพันธ
เผยแพรความรู
และทักษะการ
จัดทําหนากาก
อนามัยเพ่ือปองกัน
ตนเองใหประชาชน
ในพ้ืนที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 

กองสาธารณสุข 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพลงัคนไทยรวมใจ
ปองกันไวรัสโคโรนา     
(COVID-19) 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณในการจัดทํา
หนากากอนามัยใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
ในการจัดทําหนากาก
อนามัยใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

- - 24,831 - - 1 
ครั้ง 

มีวัสดุอุปกรณใน
การจัดทําหนากาก
อนามัยใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 

กองสาธารณสุข 

รวม 2  โครงการ - - - - 42,051 - - - - - 
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