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บทนำ 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อเปนการ
กำหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองระหวางแผนทุกแผนและงบประมาณรายจายประจำป 
  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๒/๒ ซึ ่งบัญญัติไววา “ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธ ีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่นสำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่เพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบล   พิจารณาตามมาตา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัตทิี่เพิ่มเติมใหสภาองคการ
บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล          พ.ศ. 
๒๕๓๗  ดวยเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว 

เหตุผลและความจำเปนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระ เพิม่เติมครั้งที ่3/2563 ดังนี้ 

  เนื่องจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเยียวยา และฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนั้นเพื่อ
แกไขปญหาเดือดรอนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลบางโกระจึงมีความ
จำเปนตองเพิ่มเติมโครงการ ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน 2 โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกลาว 

 



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  - 1 8,000,000 1 2,290,000  -  - 2 10,290,000

รวม  -  -  -  - 1 8,000,000 1 2,290,000  -  - 2 10,290,000

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  - 1 8,000,000 1 2,290,000  -  - 2 10,290,000

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               แบบ ผ.01

    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิมเติมครั้งที่ 3/2563

    องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  1



แบบ ผ.02

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวควนบู

 ต.บางโกระ

 - พัฒนาแหลงทองเที่ยว

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน

รูปแบบตางๆ และยกระดับ

การทองเที่ยวชุมชนใหมี

ความเขมแข็ง

 - ถนนคสล.พรอมรางระบายน้ํา

 - ไฟสองสวาง

 - ปรับปรุงภูมิทัศน เชน ปลูก

ตนไมฯลฯ

 - ขุดบอบาดาลพรอมระบบ

ประปา

 - ศาลาอเนกประสงค

  จํานวน 3 หลัง

 - ปายบอกตําแหนง,ปาย

ประวัติความเปนมาของสถานท่ี

 - ลานจอดรถ

 - - 8,000,000  - ประชาชนท่ี

เขาชมแหลง

ทองเที่ยว

 - ทรัพยากรธรรมชาติ

และแหลงทองเที่ยวมี

ความสวยงามพรอม

ตอนรับนักทองเที่ยว

- การทองเที่ยวโดย

ชุมชนเกิดความเขมแข็ง

 ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น

 - การทองเที่ยวโดย

ชุมชนเปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย

 - เกิดการพัฒนา

ศักยภาพและสามารถ

ยกระดับมาตรฐานการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แบบผ.02/1

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  1 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 กอสรางโรงเรือนกลุมวิสาหกิจชุมชน

เครื่องแกงพอเพียงบานฉาง

ต.บางโกระ

 - เพื่อสงเสริมการสรางงาน

และการผลิตภัณฑในชุมชน

 - เพื่อสงเสริมใหประชาชน

มีอาชีพและรายได

 - กอสรางโรงเรือนสําหรับ

ประกอบกิจการของกลุม

วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง

พอเพียงบานฉาง 

 - -

 - 

2,290,000  - ประชาชนมี

อาชีพและ

รายไดเพิ่มขึ้น

 -ประชาชนมีรายได

เพิ่มขึ้น อัตราการ

วางงานลดลง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  2 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ


