
 

 

 

 

  

 

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 /2564 

 
 
 
 

 
 
 

เทศบาลตำบลดอนอะราง  
อำเภอหนองกี่   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 



คำนำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 ของเทศบาลตำบลดอนอะราง   
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลดอนอะราง อันมีลักษณะเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับปีงบประมาณของแต่ละปี ครอบคลุมระยะเวลาห้า
ปี โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ ่นระดับตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง และส่งให้ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นประกาศใช้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะได้นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมา ณ
รายจ่ายเพิ่มเติมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายอื่นๆ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 5/2564 ของเทศบาล
ตำบลดอนอะราง จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองการพัฒนา ทั้งในส่วนของ
ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ที ่มีเขตติดต่อกันและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรต่างๆ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 
     เทศบาลตำบลดอนอะราง 

                                                                                              ตุลาคม 2564 

 
 
 
 

 
 

 
            



 
หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 /2564  
 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561   
 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ ำเภอและ
จังหวัดทราบด้วย 
  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของงประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่วงให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เก ี ่ยวกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ ำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 



 
เหตุผล 

 เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 / 2564 ความจำเป็นต้องเพิ่มเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนา
ท้องถิ ่น เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  และนำ
แผนพัฒนาท้องถิ ่นเป ็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม                
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที ่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 / 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิม่เตมิ ครั้งที่ 5 / 2564 

เทศบาลตำบลดอนอะราง (ผ.02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

- บันทึกหลักการและเหตุผล          1 
- รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา ( ผ.02)        3 

 
ภาคผนวก 
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง ที่ 104/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง 
     คำสั่งเทศบาลตำบลดอนอะราง ที่ 105/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง 
     ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง เรื่อง ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 /2564 เทศบาลตำบลดอนอะราง 
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 

พัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง 
     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง 
     หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง 
     หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 

พัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง 
     บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง 
     บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 

พัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง 
 

 
 
 



แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าด หน่วยงานที่
ที่ แผนงาน /โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  -  -  -  - 50,000 ส านัก

ปลัด

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่และดา้นคุณภาพชวีิตทีด่ ี/ 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้เขม้แขง็
 (ไดแ้ก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น าอบรม อปท. สวัสดกิารสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

              รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่5/2564

                  เทศบาลต าบลดอนอะราง.
 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ี

      3.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

เพือ่สนับสนุนเงิน
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบล
ดอนอะราง

สนับสนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบล
ดอนอะราง

สมาชิกกองทุน
ร้อยละ 100 
ได้รับการจัด
สวัสดิการอย่าง
ทัว่ถึง

ประชาชนได้รับ
สวสัดิการต้ังแต่
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
และครอบคลุมทกุ
กลุ่มเปา้หมายใน
ชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลดอนอะราง เพิม่เติม  คร้ังที ่5 /2564  หน้าที ่3



แบบ ผ.02

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมอืงน่าอยู่และดา้นคุณภาพชวีิตทีด่ ี/ 3.1 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้เขม้แขง็
 (ไดแ้ก่ การปลูกจิตส านึกคุณธรรม สร้างภาวะผู้น าอบรม อปท. สวัสดกิารสังคม บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ)

              รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่5/2564

                  เทศบาลต าบลดอนอะราง.
 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ี

      3.1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลดอนอะราง เพิม่เติม  คร้ังที ่5 /2564  หน้าที ่3












































