


 

 

 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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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 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ทราบดวย 

เพื่อเปนไปตามความในขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (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.2565) แกไข ฉบับท่ี 1 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



 

 

 

 

 
 

 

หนา  

สวนท่ี  1 บทนํา             1 

๑. เหตุผลและความจําเปน           2    

๒. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)     3 

แกไข ฉบับท่ี 1 

๓. ข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)      3 

แกไข ฉบับท่ี 1              

    

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน          4 

แบบ ผ.01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

 แกไข ฉบับท่ี 1 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา     5 

แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 แกไข ฉบับท่ี 1 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา     7 

แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

 แกไข ฉบับท่ี 1  

 สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา       9 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา    
อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

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 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ทราบดวย 

เพื่อเปนไปตามความในขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

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

และมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และ

ในการบริหารงานทองถ่ินในพื้นท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบท  ในพื้นท่ี ในชุมชน และประชาชน           

ท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา  ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน   

การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

เหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

/องคการ... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

องคการบริหารสวน ตําบลบางปลามา จึงมีความจําเปนตองแก ไข แผนงาน/โครงการ                    

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แกไข ฉบับท่ี 1 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

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 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561            

ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว เพื่อนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติตอไป          

 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 

แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



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

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข ฉบับท่ี 1 

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) 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อบต.บางปลามา 
ยุทธศาสตรที่ 6 

11การนําการเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและบริการ 
11เพื่อประโยชนของประชาชน 

            

     6.6  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - - - 1 200,000 - - - - 1 200,000 

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

  



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

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข ฉบับท่ี 1 

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) 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อบต.บางปลามา  
ยุทธศาสตรที่ 7  
11     การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่
ดีไดมาตรฐาน11          

            

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

1 1,302,000 - - 4 13,502,000 - - - - 5 14,804,000 

รวม 1 1,302,000 - - 4 13,502,000 - - - - 5 14,804,000 

รวมทั้งสิ้น 1 1,302,000 - - 5 13,702,000 - - - - 6 15,004,000 

*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 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



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

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 11การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 11การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 6 11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 
6.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประปาบาดาล 
หมูท่ี 5  

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
ระบบประปา
บาดาล  หมูท่ี 5 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟา 
บริเวณประปาบาดาล  
หมูท่ี 5 ตามมาตรฐาน 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

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

กองชาง 

 
หมายเหตุ  แกไข จากบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา เปน  

บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 โครงการ 
  1. อุดหนุนสวนราชการโครงการขยายเขตไฟฟาบริเวณประปาบาดาล หมูท่ี 5 ยายงบประมาณป 2562 เปน ป 2563 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับที่ 1 

  สําหรับ โครงการที่เกนิศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



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

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
                           แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2  11การพัฒนาดานการทองเท่ียวสูสากล 
ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6  11การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 7 11การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดีไดมาตรฐาน 

7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซอมแซมถนน 
ลงหินคลุก  
จํานวน 11 สาย 
หมูที่ 4  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน  
คันกั้นนํ้าใหมี
คุณภาพท่ีดี และ
ไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายประสาท แกววิชิต ถึงบริเวณ
ท่ีสวนนายปรีชา แสนปญญา  
กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณทายบอ 
นายสิน ถึง บริเวณบอ 
นางบานเย็น ดวงจันทร  
กวาง 3 เมตร ยาว 1,126 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

- - 2,500,000 
 

- - 11  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 4  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๑  

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   3) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายจําลอง วงษเสถียร ถึง  
บริเวณบานนางพิกุล  มวลเสียงใส  
กวาง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
4) เริ่มจากบริเวณ 
บานนายวิชิต  แกวสุกไส  
ตรงขามไทยชินวัฒน ถึง 
บริเวณบานนางสวาท  แจมทิม   
กวาง 3.00 ม. ยาว 1,278 เมตร  
หนา 0.10 เมตร กวาง 5 เมตร  
ยาว 99 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
5) เริ่มจากบริเวณ 
บานนายอุทัย ศรพรหม ถึง 
บริเวณบานนายเปา เจริญยศ  
กวาง 3 เมตร ยาว 102 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณบาน 
นายแสวง หนูใจหาญ ถึง บริเวณบาน 
นายประเสริฐ ประทีปทอง กวาง 3 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

        

 
 



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

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   7) เริ่มจากบริเวณท่ีนา  
น.ส.ทองสุก ดวงจันทร ถึง บริเวณท่ีสวน
นายอุไร อิสสะอาด กวาง 2.50 เมตร  
ยาว 795 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
8) เริ่มจากบริเวณท่ีบาน  
น.ส.คมขํา เอมสมบูรณ  ถึง บริเวณบาน
นางระเบียบ ศรพรม กวาง 3 เมตร  
ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
9) เริ่มจากบริเวณบอนายสมชาย สารถี ถึง 
บริเวณหนองนํ้าลาดโตนด  
(ฝงซายคลอง 2 ซาย 1 ขวา)  
กวาง 3 เมตร ยาว 2,600 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
10) เริ่มจากบริเวณบาน 
นายตุม เพชรคนชม ถึง บริเวณหนองนํ้า
ลาดโตนด (ฝงขวาคลอง 2 ซาย 1 ขวา) 
กวาง 3 เมตร ยาว 2,800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
11) เริ่มจากบริเวณบาน 
นางยวนจิต เจี่ยตระกูล ถึง บริเวณ 
ท่ีนานายสุมล แสนใจงาม กวาง 3 เมตร  
ยาว 655 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

        



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๓  

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการซอมแซม 
ถนน ลงหินคลุกพรอม
สาดเกลี่ยภายใน
หมูบาน จํานวน 12 
สาย 
หมูที่ 5  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนนให
มีคุณภาพท่ีดีและ 
ไดมาตรฐาน 

1) เริ่มจากบริเวณบานนาง
สมบูรณ ชางเผือก ถึง บริเวณ
ถนนศูนยราชการแหงท่ี 2 
ระยะทาง 800 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
2) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายประจวบ รอดโฉมฉิน ถึง
บริเวณคลองควาย  
ยาว 2,436 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
3) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายสํารวย ศรีพิทักษ ถึง 
บริเวณท่ีนานายลําดวน ฉิมวัย  
ยาว 700 เมตร  
กวาง 3 เมตร 
4) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายอินทร ปนมณี ถึง  
บริเวณเขตติดตอ หมูท่ี 3  
ยาว 800 เมตร   
กวาง 3 เมตร 

1,302,000 
 

- 1,302,000 
 

- - 12  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๔  

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   5) เริ่มจากบริเวณท่ีนานายนิยม ดิษฐวุฒิ ถึง
บริเวณท่ีนานายสมชาย ปานสุวรรณ  
ยาว 600 เมตร กวาง 3 เมตร 
6) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นายเสงี่ยม อินทรสุริยวงศ  ถึง  
บริเวณท่ีนานายสังวาล อินประสาท  
ยาว 250 เมตรกวาง 3 เมตร 
7) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน  
ถึง บริเวณบานนางรุงเรือง ต้ังมหันธนานันท 
ยาว 450 เมตร กวาง 3 เมตร 
8) เริ่มจากบริเวณบานนายสน่ัน  
มีบุญรอด ถึง บริเวณบานนายนวล  
แกววิชิต  ยาว 100 เมตร กวาง 3 เมตร 
9) เริ่มจากบริเวณบานนายเรือง  
ทองมา ถึงบริเวณบานนางพลอย  
น่ิมอนงค ยาว 600 เมตร กวาง 3 เมตร 
10) เริ่มจากบริเวณท่ีนา 
นางสําเนียง พรอมพิมพ ถึง  
บริเวณท่ีนาครูสง กีรติจันทรากุล   
ยาว 700 เมตร กวาง 3 เมตร 

        

 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕  

 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   11) เริ่มจากบริเวณคอสะพาน คสล.
หนาวัดเสาธง ถึง บริเวณเขตติดตอ  
หมูท่ี 3  
ยาว 1,500 เมตร กวาง 3 เมตร 
12) เริ่มจากบริเวณถนน คสล. 
หนาบานนายมงคล บุญมีรอด  ถึง  
บริเวณท่ีนานางนิตยา ปนสุขุม  
ยาว 200 เมตร กวาง 3 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

        

3 โครงการกอสรางถนน
เสริมดิน โดยการวาง
ทอระบายนํ้า ท่ีเหลือ
บางสวนในรองนํ้าเดิม  
พรอมลงหินคลุกและ
สาดเกลี่ย 
หมูที่ 5  

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพท่ีดี
และไดมาตรฐาน 

เริ่มจากบานนางบุญยืน  ปนสุขุม  
ถึง บานนายสิน  พงษเพียร  
ระยะทาง 500 เมตร กวาง 5 เมตร 

ทอ ∅ 0.60 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด 

- - 500,000 
 

- - 1  
สาย 

ประชาชน 
ในหมูท่ี 5  
มีถนนท่ีได
มาตรฐาน 
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖  

 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  
จํานวน 2 สาย 
หมูที่ 11   

เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอน 
ของประชาชน 
ในการคมนาคม  
เขาพ้ืนท่ีการเกษตร 
และท่ีอยูอาศัย  
ของประชาชน 
ในพ้ืนท่ี 
ต.บางปลามา   
และ ต.วัดดาว 

1) เริ่มจากบานพักนาย
วิเชียร แกววิชิต ถึงท่ีนา  
นายเสงี่ยม เอ๊ียะศิริ กวาง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,329 ม. 
2) เริ่มจากคันคลอง
ชลประทานฝงขวามือ 
เขาทางฟารมไกอูทอง จาก 
ท่ีนานายทับ  เกตุวงษ  ถึง  
ท่ีนา นายบุญทรง นาคลําภา   
ระยะทาง 2,300 เมตร 
กวาง  5.00 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด 

- - 9,200,000 
 

- - 2  สาย ประชาชน 
ในหมูท่ี  11  
มีถนนท่ีได
มาตรฐานใน 
การคมนาคม 
ขนสงในดาน
ตางๆ 

กองชาง 

 
หมายเหตุ  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 จํานวน 4 โครงการ ดังน้ี 

แกไข จากบัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา เปน   
บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 3 โครงการ 

1. โครงการซอมแซมถนนลงหินคลุก จํานวน 11 สาย หมูท่ี 4 ยายงบประมาณป 2565 เปน ป 2563 
2. โครงการซอมแซมถนน ลงหินคลุกพรอมสาดเกลี่ยภายในหมูบาน จํานวน 12 สาย หมูท่ี 5 ยายงบประมาณป 2565 เปน ป 2563 
3. โครงการกอสรางถนนเสริมดิน โดยการวางทอระบายนํ้า ท่ีเหลือบางสวนในรองนํ้าเดิม  พรอมลงหินคลุกและสาดเกลี่ย หมูท่ี 5 ยายงบประมาณป 2562 เปน ป 2563 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 โครงการ 
  1. โครงการกอสรางถนนลาดยาง จํานวน 2 สาย หมูท่ี 11  ยายงบประมาณป 2564 เปน ป 2563 
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