


 

 

   

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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 เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด                 

จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ใหแลวเสร็จภายใน

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินการตามระเบียบฯ ทุกข้ันตอน

และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แลวนั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               

พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ทราบดวย 

เพ่ือเปนไปตามความในขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

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

และมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และ

ในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบท  ในพ้ืนท่ี ในชุมชน และประชาชน           

ท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา  ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน   

การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

เหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  จึ ง มีความจํา เปนตองแก ไข แผนงาน/โครงการ                    

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แกไข ฉบับท่ี 2 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

งานวิเคราะหนโยบายและแผน  

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



 

 

 

 

 
 

 

หนา  

สวนท่ี  1 บทนํา             1 

๑. เหตุผลและความจําเปน           2    

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

แกไข ฉบับท่ี 2 

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

แกไข ฉบับท่ี 2              

    

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น          4 

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

 แกไข ฉบับท่ี 2 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา     5 

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

 แกไข ฉบับท่ี 2 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา     6 

แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 2  

 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา       8 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ฉบับที่ 2 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา   อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
     ********************** 

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 เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด                 

จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ใหแลวเสร็จภายใน

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 และองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินการตามระเบียบฯ ทุกข้ันตอน

และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 แลวนั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               

พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ทราบดวย 

เพ่ือเปนไปตามความในขอ 21 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

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

และมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และ

ในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบท  ในพ้ืนท่ี ในชุมชน และประชาชน           

ท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนา  ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน   

การคลังขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ

เหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด 

/องคการ... 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  จึ ง มีความจํา เปนตองแก ไข แผนงาน/โครงการ                    

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แกไข ฉบับท่ี 2 โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

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

๒. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แกไข ฉบับท่ี 2 

เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565), 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 2 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 1 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

แกไข ฉบับท่ี 2 มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

๓. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

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

ของผูบริหารทองถ่ิน 

เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และจังหวัด

ทราบดวย 

  องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา  ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย                

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

ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนครบทุกข้ันตอนท่ีกําหนดไว เพ่ือนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติตอไป          

 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
2. บญัชโีครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 

แบบ ผ.01 
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบบัที่ 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



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

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                แบบ ผ. 01 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข ฉบับท่ี 2 

 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

*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 

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) 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 4 

11การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา และ           
การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

            

4.๘  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - - - 1 100,000 - - 1 100,000 

รวม - - - - - - 1 100,000 - - 1 100,000 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 1 100,000 - - 1 100,000 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบบัที่ 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 



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

 

 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
                           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 5 11การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามา ยุทธศาสตรท่ี 411 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

4.๘  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา11ร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ 
ชาวไทยพวนจังหวัด
สุพรรณบุร ี

เพ่ือสงเสริมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีของชาว
ไทยพวน 

อุดหนุนงบประมาณการจัด
งานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี
ชาวไทยพวน 
ใหชมรมไทยพวนจังหวัด
สุพรรณบุร ี

- - - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑ ครั้ง สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ 
ชาวไทยพวน 

กองการศึกษาฯ 

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

บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 2 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 โครงการ 
  1. อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี ยายงบประมาณป 2563 เปน ป 2564 



 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
 
 

แบบ ผ.03 
บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบบัที่ 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 
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                                แบบ ผ. 03 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข ฉบับท่ี 2 

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

1 แผนงาน
สาธารณสุข 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑยานพาหนะ
และขนสง 

จัดซื้อรถกูชีพพรอมวัสดุ 
อุปกรณท่ีจําเปนในระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

- - 2,50๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

    รวม - - 2,50๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐ 2,50๐,๐๐๐  

 
หมายเหตุ  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 2 จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 

แกไข จากบัญชีครภุัณฑ  แบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา เปน  
จากบัญชีครุภณัฑ  แบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) แกไข ฉบับท่ี 2 องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 โครงการ  

  1. แผนงานสาธารณสุข หมวดคาครุภณัฑ ประเภทครุภณัฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถกูชีพพรอมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในระบบการแพทยฉุกเฉิน งบประมาณป 2563-2565 จากเดมิ 
2,000,000 บาท เปน 2,500,000 บาท แกไขตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
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