
 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
เรื่อง   ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่( พ.ศ. ๒๕61-2565 ) เพิ่มเติม  ครัง้ที ่1 

ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2563 
********************** 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม   ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. ๒๕61  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  ในวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่  5  ข้อ  ๒5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61   จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –  ๒๕๖5) เพ่ิมเติม  ครั้งที่  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3–  ๒๕๖5  มาเพ่ือทราบโดย     
ทั่วกัน และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียดได้ท่ี www.banwang.go.th  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่   19   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
      

( นายประยูร   ยันประเวช ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 )  
เพิ่มเติม  ครั้งที่  1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค ำน ำ 

 

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นและแผนกำรด ำเนินงำน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่ น (พ.ศ.2561-
2565) เมื่อวันที่  14  มิถุนำยน    2562 ไปแล้วนั้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและตำมนโยบำยของผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนวัง   ซึ่งยังมีโครงกำร/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)ดังนั้นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  จึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนและนโยบำยผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนวังต่อไป 
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บันทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  
เพิม่เตมิ  ครัง้ที ่1 ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
------------------------------------------------------ 

เหตผุลและความจ าเปน็ 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในห้วงเวลาของแผนนั้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565) ขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254๘  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้รับการอนุมัติและ
ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่   14  มิถุนายน 2562 นั้น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ในระเบียบนี้                                                          
  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ค าว่า “แผนพัฒนา”เป็น 
“แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ขอความนี้แทน
  “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักหัวหน้า
ส านัก ผู้อ านวยการกอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
           “การแก้ไข”หมายความว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ 
ถูกต้อง ไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัดทราบด้วย” 
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  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้           

   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น          
   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย   
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ 
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น 
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี 
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย                                              
                       เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  
 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการระ 
ราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง ให้สภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิด 
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2563  นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ   



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว
 ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณแีละกีฬา
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 400,000 1 400,000 1 400,000 3 1,200,000

รวม 1 400,000 1 400,000 1 400,000 3 1,200,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1 400,000 1 400,000 1 400,000 3 1,200,000

 

2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

                                                                                                  บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
                                                                                        แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ( พ.ศ. 2561-2565 )                                                          

    องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม   5   ปี

แบบ  ผ 01
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ 2  ยกระดบัสงัคมใหเ้ปน็เมอืงน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดนครราชสมีา  ยทุธศาสตร์ที ่7 ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

7. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่ว  ศาสนา - วัฒนธรรม  ประเพณแีละกีฬา
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการงานรัฐพิธี 1. เพื่อบ ารุงศิลปะ จารีต  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ ประชาชน , ผู้น าชุมชน ส านกั

ประเพณี ภมูปิญัญาท้องถิน่ โครงการงานรัฐพิธีต่าง ๆ ขององค์ ผู้เข้าร่วม เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ปลัด อบต.
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง ดังนี้ โครงการ เกดิความส านกึและตระหนกั
 ใหค้งอยูสื่บไป  1.กจิกรรมพิธีรับพระราชทาน 80 ถึงสถาบนัชาติ ศาสนา
2. เพื่อปลูกฝังค่านยิมหลัก ๑๒  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาท พระมหากษตัริย์
ประการ ในเร่ืองของการรักชาติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จ
ศาสนา พระมหากษตัริย์ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี
3. เพื่อยกย่อง เชิดชูเกยีรติ เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราช
บตุตล ส าคัญหรือผู้ที่ด ารงตน พิธีบรมราชาภเิษก พุทธศักราช
เปน็แบบอย่างที่ดี 2562 วันที่  16  ธันวาคม 2562

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

แบบ  ผ 02
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

4. เพื่อรณรงคส่งเสริมการรักษา 2. กจิกรรมวันท้องถิน่ไทย วันที่
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  18 มนีาคม 2563
อนัดีงามใหก้บัเด็ก เยาวชน 3. กจิกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหา

วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู
 วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
4. กจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ
 วันที่ 12 สิงหาคม 2563
5. กจิกรรมงานรัฐพิธีอืน่ๆ ระยะ
เวลาตามหนงัสือส่ังการ หรือก าหนด
การที่แจ้ง
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