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ค าปรารภ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้จัดท า
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามแนวทางซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อวงถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด     
ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม 
ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐ ที่
เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนนั้น  

  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ขอขอบพระคุณ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องทุกคณะ ตลอดจนส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
จะน าแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ไปใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ 
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ค าน า 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ได้จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามแนวทางซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้อวงถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ โดยพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงการที่
ก าหนดจะด าเนินการ เพ่ือให้มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีโดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการเอง อุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ และขอรับการสนั บสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารจะสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแร่ต่อไป 
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