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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป   งบประมาณรายจายเพิ่ ม เติม                 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน   ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการ
ที่บรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  เพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน     
ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  

ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทางบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบประมาณ 
จากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่
กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน           
แตการจัดทำแผนพัฒ นาท องถ่ิน   ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบ ริห าร นโยบายรัฐบาล  นโยบาย
กระทรวงมหาดไทยและเพื่อบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลแมกรณ  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ  

ด้ังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3/2563  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน    พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ ๒๒/1           

เพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ

คณะกรรมการพัฒนา สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ

บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  

และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทรายโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใช  

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  3/2563  
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  3/2563     

(แบบ  ผ.03)  มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  1,364,000  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

โครงการ... 
 
 



2 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  1,364,000  บาท ดังนี้ 
       โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่น่ัง  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำกวา 2,400 ซีซี 

หรือกำลังเครือ่งยนตสงูสุดไมต่ำกวา 90 กิโลวัตต  คุณลักษณะเฉพาะสงัเขป  ดังน้ี 
1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่น่ัง
2) เปนรถโดยสารหลังคาสงู
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนไดหลายระดับ
4) เปนราคารวมเครื่องปรบัอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกนัสนิม

งบประมาณ  1,364,000 บาท 



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2561 2562 2563 2564 2565 การเปลี่ยนแปลง

1 โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 90 กิโลวัตต

โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง

 ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

 -  - 1,364,000   1,364,000   1,364,000  1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.       

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

(เปาหมาย/ผลผลิตครุภัณฑ) รถยนต

โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต   

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) มีคอนโซลหลัง

คนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 

2) เปนรถโดยสารหลังคาสูง 3) มีพนักพิง

สามารถปรับเอน นอนไดหลายระดับ  4) 

เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรอง

แสง และพนกันสนิม

(เปาหมาย/ผลผลิตครุภัณฑ) รถยนตโดยสาร 

(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง  ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต   คุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป 1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุ

ผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง  2) เปนรถโดยสาร

หลังคาสูง 3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได

หลายระดับ  4) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ

 ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

4

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  3/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 03



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2561 2562 2563 2564 2565 การเปลี่ยนแปลง

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) แกไขครั้งที่ 1/2562  หนา

 337 ลําดับ 23  งบประมาณ          ป 

2563 - ป 2565 ตั้งไว  1,288,000 

บาท

-            -             1,364,000  1,364,000  1,364,000  

 -  - 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

5
แบบ ผ. 03
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