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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 

ของเทศบาลต าบลป่าบง 
 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ        

ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ.2563 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3018 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563    
เรื่องแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนส าคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน ด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ตามกรอบนโยบายดังกล่าวข้างต้น  

เทศบาลต าบลป่าบง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ซึ่งได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 22/2 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม จึงด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)       
ครั้งที่ 3/2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณต่อไป 

 



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)

ยทุธศาสตร์ที่ 6 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
     2.1  แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

     6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 5,377,000 2 5,377,000 2 5,377,000 6 16,131,000 

รวม 0 0 0 0 3 5,407,000 3 5,407,000 3 5,407,000 6 16,131,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 3 5,407,000 3 5,407,000 3 5,407,000 6 16,131,000

ป ี2561

เทศบาลต าบลป่าบง

รวม  5  ปีป ี2563 ป ี2565ป ี2564ป ี2562

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3/2563

 แบบ ผ.01

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่
   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์
ปอ้งกันและ
ระงับโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา
 2019

เพื่อรณรงค์ และให้
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการเฝ้าระวัง
ปอ้งกันและระงับ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

ประชาชนใน
ต าบลปา่บง

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในต าบล
 มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเฝ้า
ระวงัป้องกัน และ
ระงับโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019

ร้อยละ 100 
ของประชาชนใน
ต าบล มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เฝ้าระวงัป้องกัน 
และระงับ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2020

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 1  โครงการ 30,000 30,000 30,000

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3/2563
ส าหรับโครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลป่าบง

2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3  การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณท์างวฒันธรรม
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบงที ่2  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต แบบโอเวอร์
เลย ์บริเวณถนนสายเลียบ
แมน่้ ากวง หมูท่ี ่4, 5   
และ 6

เพือ่แกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน สัญจรไป 
 มาสะดวก ขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้
รวดเร็ว ลดต้นทนุ
การผลิต สะดวก
ปลอดภยัและลด
อบุติัเหตุทางถนน

ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  
คอนกรีต แบบโอเวอร์เลย ์
ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร ยาว
 932.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 
5,126.00 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐาน มฐ.บร.
3/2546

1,999,000 1,999,000 1,999,000 ประชาชนร้อยละ
 60 มกีารขนส่ง
การเกษตรได้
รวดเร็ว 
ปลอดภยั และ
ลดต้นทนุการ
ผลิต มรีายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชน มี
การขนส่ง
การเกษตรได้
รวดเร็ว 
ปลอดภยั และ
ลดต้นทนุการ
ผลิต มรีายได้
เพิม่ขึน้

กองชา่ง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงการสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

6. ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลป่าบงที่ 6  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรบัโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลป่าบง

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3/2563



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบ

   (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณ

2 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางแอสฟลัทติ์
กคอนกรีต แบบโอเวอร์
เลย ์บริเวณถนนสายเลียบ
แมน่้ ากวง หมูท่ี ่4, 5   
และ 6

เพือ่แกไ้ขปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน สัญจรไป 
 มาสะดวก ขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้
รวดเร็ว ลดต้นทนุ
การผลิต สะดวก
ปลอดภยัและลด
อบุติัเหตุทางถนน

ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก  
คอนกรีต แบบโอเวอร์เลย ์
ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร ยาว
 1,552.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพืน้ทีไ่มน่อ้ย
กวา่ 8,536.00 ตารางเมตร
 ตามแบบมาตรฐาน มฐ.บร.
4/2546

3,378,000 3,378,000 3,378,000 ประชาชนร้อยละ
 60 มกีารขนส่ง
การเกษตรได้
รวดเร็ว 
ปลอดภยั และ
ลดต้นทนุการ
ผลิต มรีายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชน มี
การขนส่ง
การเกษตรได้
รวดเร็ว 
ปลอดภยั และ
ลดต้นทนุการ
ผลิต มรีายได้
เพิม่ขึน้

กองชา่ง

รวม 2  โครงการ 0 0 5,377,000 5,377,000 5,377,000


