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บันทึกหลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปลา 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 

--------------------------------------------------------- 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน
นั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบลบางปลาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปลา (พ.ศ.2561 – 
2565) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นั้นแต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหาร  และประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย  ซึ่งบางโครงการไม่มี
การบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ดังนั้น  เทศบาลตำบลบางปลา จึงดำเนินการเพ่ิมเติม ครั้งที่  2/2563  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละ
ปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ   งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมรวมทั้งวางแนวทาง  เพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาล 
3.ขั้นตอนการเพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 



 
คำนำ 

 

  ตามที่ เทศบาลตำบลบางปลา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน  2562 ไปแล้วนั้น 

  เนื่องจากเทศบาลตำบลบางปลา ได้รับปลา ได้รับหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค 
0023.3/ว 2617  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือ
ป้องกันตนเอง” ได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรสาครว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส     โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำ“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน
ตนเอง” ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 

  เทศบาลตำบลบางปลา  ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบาง
ปลา  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา  ประชาคมท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา  
ณ  โอกาสนี้ 

 

 

        เทศบาลตำบลบางปลา  
          กุมภาพันธ์  2563 
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     3. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 2   แบบ ผ.01 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น       2 

   (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 

ส่วนที่ 3   แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  4 
             (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 
เทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร   
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาท้องถิน่ เทศบาลตำบลบางปลา 
(พ.ศ.2561 – 2565) 

เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2563 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2/2563 
เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  (แนวทางที่ 2  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบริการสาธารณสุข) 
  3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้
ในการป้องกันโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
และการจัดทำ
หน้ากากอนามัยเพื่อ
ป้องกันตนเอง 

-เพื่อส่งเสรมิความรู ้
การป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการ
จัดทำหน้ากากอนามัย 
เพื่อป้องกันตนเอง ให้แก่
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชน 
- เพื่อช่วยป้องกันและ
ควบคุม และลดการแพร่
ระบาดของโรค  

-จัดอบรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการ
จัดทำหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันตนเอง ให้แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม 
-จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
และควบคมุโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- - 
 

500,000 - - -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการ
จัดทำหน้ากากอนามัย
เพื่อปอ้งกันตนเอง 
จำนวน 50 คน 
-มีการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่าง
เพียงพอ ร้อยละ 70 

-พนักงานเทศบาล
และประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) และการจัดทำ
หน้ากากอนามัย 
สามารถป้องกัน
โรคระบาดด้วย
ตนเอง 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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