


 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

โทร. 0 - 3552 – 8614 
โทรสาร. 0 – 3552 - 8615 



  

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 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา

หมูบานหรือแผนพัฒนาชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ โครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา

ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ทราบดวย 

เพื่อเปนไปตามความในขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เปนไปดวยความเรียบรอย       
และมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และ
ในการบริหารงานทองถ่ินในพื้นท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบท  ในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชน           
ท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา  ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน   
การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
เหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

องคการบริหารสวน ตําบลบางปลามา จึงมีความจําเปนตองแก ไข แผนงาน/โครงการ                    

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) แกไข ฉบับท่ี 1 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

 

 

งานนโยบายและแผน  

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 



 

 

 

 
 

 

หนา  

สวนท่ี  1 บทนํา             1 

๑. เหตุผลและความจําเปน           2    

๒. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)     3 

แกไข ฉบับท่ี 1 

๓. ข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)      3 

แกไข ฉบับท่ี 1              

    

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน          4 

แบบ ผ.02  สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ     6 

  รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2564) 
แกไข ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา    
อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) แกไข ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) แกไข ฉบับที่ 1 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   อําเภอบางปลามา  จังหวัดสพุรรณบรุ ี

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

สวนท่ี 1 บทนํา 
๑. เหตุผลและความจําเปน 

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 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา

หมูบานหรือแผนพัฒนาชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ โครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา

ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ทราบดวย 

เพื่อเปนไปตามความในขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 เปนไปดวยความเรียบรอย       

และมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และ

ในการบริหารงานทองถ่ินในพื้นท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบท  ในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชน           

ท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา  ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน   

การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

เหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

องคการบริหารสวน ตําบลบางปลามา จึงมีความจําเปนตองแก ไข แผนงาน/โครงการ                    

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) แกไข ฉบับท่ี 1 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

/2. วัตถุประสงค... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) แกไข ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) แกไข ฉบับท่ี 1 

เพื่อใหการดําเนินงานโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561 –            

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

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) แกไข ฉบับท่ี 1 มีความสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีและ

สถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

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

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 21 กําหนดการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจ

ของผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ทราบดวย 

  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                

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

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 1 ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว เพื่อนํา

แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติตอไป          

 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 

แบบ ผ.02 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  
องคกรประชาชน 



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

 

                          แบบ ผ. 07 
 
 

                                                                                          บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) แกไข ฉบับท่ี 1 

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) 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรท่ี 6  
11     การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารงานและ
บริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

          

     6.6  แผนงานเคหะและชุมชน - - 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.0๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2564) แกไข ฉบับท่ี 1 
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 116 การนําการเปล่ียนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประปาบาดาล  
หมูท่ี 5 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานของระบบประปา
บาดาล หมูท่ี 5 

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ขยายเขตไฟฟา บริเวณประปา
บาดาล หมูท่ี 5 ตามมาตรฐาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

- 200,000 200,000 200,000 1 แหง มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 
 
 

หมายเหตุ  แกไขแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 เปน แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) แกไข ฉบับท่ี 1 
โครงการขยายเขตไฟฟา บริเวณประปาบาดาล หมูท่ี 5 จากบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.01 สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง 
เปน อุดหนุนสวนราชการ โครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณประปาบาดาล หมูที่ 5 แบบ ผ.02 สาํหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน  
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