
   

 
      
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
เร่ือง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61–๒๕65) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
……………………………………….. 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังบาลได้ให้ความเห็นชอบในสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นต่อไป  

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลให้ทราบโดยทั่วกัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 

            (ลงชื่อ) 
                (นายสมบูรณ์  ศรีธรรม) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2562 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว น้ัน  

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในคร้ังน้ี สืบเน่ืองมาจากหนังสือสั่งการ 2 ฉบับ 
ได้แก่ 

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑6.2/ว 3986 ลงวันที่  30 
กันยายน 2562 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซึ่งทาง อบต.วังบาลได้เสนอของบเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์ 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 4710 ลงวันที่  18 
พฤศจิกายน 2562 เร่ือง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งมี
สาระส าคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รายการรถบรรทุกขยะ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถ แก้ไข เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย  งบประมาณ  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก         (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 

          (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 การศึกษา ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน แบบที่ 1 จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

22,000 บาท 

 -  -  - 44,000  - กองการศึกษาฯ 

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 

LED ด า จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 9,000 บาท 

 -  -  - 18,000  - กองการศึกษาฯ 

3 
เคหะและ

ชุมชน 
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 

กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย  

 -  -  - 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุขฯ 



 


