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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี ๓/2565 ก 

 

คำนำ 

 ตามที่องคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 9) และฉบับแกไข ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งท่ี 2/2565 เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาตำบลมดแดง และเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งเพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
สามารถดำเนินการใหมีความสอดคลองกับสภาพปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมการ
ใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได จึงจำเปนตองมีการ
แกไขปงบประมาณที่จะดำเนินการของโครงการพัฒนาที ่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ ่น ใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน โดยการแกไขแผนพัฒนาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
แผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3)                 
พ.ศ. 2561 

ขอ 5 ยกเลิกขอความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม 2559 ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติและใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน           
 “ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใช แผนพ ัฒนาท องถ ิ ่นส ี ่ป   เป นกรอบในการจ ัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ  ายเพ ิ ่ ม เติม                           
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปจัดทำงบประมาณตามปท่ี
กำหนดไว กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจำเปนและเพื่อแกไขปญหาในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปท่ีจะดำเนินการตามโครงการพัฒนาท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน” 

 ดังนั้น  เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาทองถ่ิน

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง จึงมีความจำเปนตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 2/2565 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย งบประมาณ

เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยพรอมที่จะนำไปสูการปฏิบัติ และ

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น จะเปนแนวทางในการพัฒนาพื้น ที่อยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
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  - เหตุผลและความจำเปน         1 
  - วัตถุประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   2
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สวนท่ี 2 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

แกไข ครั้งท่ี 3 / 2565 
- บัญชีสรุปการแกไข        3 
- บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ.03)       4 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

 
1.  เหตุผลและความจำเปน 

ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลมดแดง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 10) และฉบับแกไข ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตำบลมดแดง และเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม รวมถึงการขอเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ เนื่องจากปจจุบันสภาพแวดลอม 
สภาพปญหาในพ้ืนท่ี บริบททางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ินซ่ึงไดประกอบใชไปแลวจึงตองมี
การแกไขเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบล
มดแดง มีความประสงคแกไขปงบประมาณของโครงการ จำนวน 1 โครงการ ซ่ึงปรากฎตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ฉบับดังกลาว เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนไดอยางทันทวงที โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
แผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
เร ื ่อง ซ ักซ อมแนวทางการจ ัดทำแผนพัฒนาทองถ ิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถ ิ ่น ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 ขอ 5 ยกเลิกขอความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 
10 ตุลาคม 2559 ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติและใหใช
ขอความตอไปนี้แทน          
 “ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ 

 เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่นใช แผนพัฒนาทองถิ ่นส ี ่ป  เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจายเพิ ่มเติม                           
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปจัดทำงบประมาณตามปท่ี
กำหนดไว กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจำเปนและเพื่อแกไขปญหาในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปท่ีจะดำเนินการตามโครงการพัฒนาท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขคร้ังท่ี 3/2565 ๒ 

 

2. วัตถุประสงคของการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 3/2565 

 2.1 เพื่อใหโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวน
ตำบลมดแดง มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบัน 
 2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ี
มีความจำเปนเรงดวนในการแกปญหาบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
 2.3 เพื่อสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นในดานตาง ๆ และการใหบริการสาธารณะ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน 
 

3. ข้ันตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 3/2565 

 3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)       
  ขอ 4 ในระเบียบนี้ “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือแผนการดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

  ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 
  เม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชน

ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมแจงสภาทองถ่ิน อำเภอและ
จังหวัดทราบดวย 

 3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3)                 
พ.ศ. 2561 

  ขอ 5 ยกเลิกขอความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติและ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน          
  ขอ 4 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ 

  เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปนำไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ ่นใชแผนพัฒนาทองถิ ่นสี ่ป เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม                           
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปจัดทำงบประมาณตามปท่ี
กำหนดไว กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความจำเปนและเพื่อแกไขปญหาในการพัฒนาทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ินในการแกไขปท่ีจะดำเนินการตามโครงการพัฒนาท่ี
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน” 

 
 
 

 

 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แกไข คร้ังท่ี 3/2565 | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 3 

 

สวนที่ 2 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไขคร้ังที่ 3/2565 

 
----------------------------------------------------- 

บัญชีสรุปการแกไข 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 3/2565 

 

ท่ี บัญชีครุภัณฑ ขอมูลตามแผนพัฒนา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

การแกไข เหตุผลของการแกไข 
รายการเดิม รายการท่ีแกไข 

1. โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด            
(CCTV) พรอมอุปกรณในการติดตั้ง 
1) ชุดติดตั้งกลองวงจรปด                      
    พรอมอุปกรณในการติดตั้ง จำนวน 8 ตัว 

แผนพัฒนาทองถ่ิน                
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)  

สำนักปลัด 
อบต. 

ประเภทครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร 

ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เพื่อแกไขประเภทครุภัณฑ ใหเปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

งบประมาณ 
200,000.- บาท 

งบประมาณ 
500,000.- บาท 

เพื่อแกไขงบประมาณ ใหใกลเคียงกับเกณฑราคากลาง
ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือราคาทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แกไข คร้ังท่ี 3/2565 | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 4 

 

บัญชีครุภัณฑ 
                                                               แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งท่ี 3/2565                                  

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รักษาความ
สงบภายใน 

คา
ครุภณัฑ 

ครุภณัฑ
คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

เพ่ือใชในงานรักษา
ความปลอดภัย 
ทางจราจร 

โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)                                    
พรอมอุปกรณในการติดตั้ง 
1) ชุดติดตั้งกลองวงจรปด พรอมอุปกรณในการติดตั้ง              
    จำนวน 8 ตัว 

- - - - 500,000 สำนักปลดั อบต. 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 03 


