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 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  3/2565  

     ภาคผนวก 



คำนำ 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  3/2565  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับนี้  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถิ่นในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซ่ึงไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถิ่น  และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
แผนพัฒนาทองถ ิ ่นเป นกรอบในการจ ัดทำงบประมาณรายจ ายประจำป   งบประมาณรายจ ายเพ ิ ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น  แตการ 
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร  และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  และบางโครงการท่ีบรรจุไว
ไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ  ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.  2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  3/2565  เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และเพ่ือให
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตอไป 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 



สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ –

๒๕๖5)  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เม่ือวันท่ี 14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 “ขอ  22 เพื่อประโยชนของประชาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นอาจเพิ ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ ่นได  และใหใชแผนพัฒนาทองถิ ่นเปนกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณ จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมท้ัง

วางแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น” สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา          

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เพิ ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน       

นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  งานนโยบายและแผน ไดรับการประสานจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการ 

บริหารสวนตำบลแมกรณ ขอจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ  ท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย  ในชวงฤดูฝนในนี้  

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ เพ่ิมเติมแผนพัฒนา 

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่  3/2565  เพื่อบรรจุโครงการดังกลาว  เพ่ือรองรับการจัดทำงบประมาณใน

การดำเนินการตาง ๆ ตอไป  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน พ.ศ. 2548 แกไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผล

และความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม

มาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

   เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  
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1. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  3/2565

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  3/2565 (แบบ ผ.03)  
ครุภัณฑ  มีจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ  52,000.- บาท (หาหม่ืนสองพันบาทถวน) ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ  52,000 บาท ดังนี้
1. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  แบบหอยโขง  จำนวน  2  เครื่อง ๆละ 13,500 บาท  งบประมาณ

27,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
สูบน้ำได  1,000  ลิตรตอนาที ขนาด  7  แรงมา 

1) เปนเครื่องสูบนำ้แบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอยกวา 7 แรงมา หรือขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา  205 ซีซี

2) ขนาดทอสงไมนอยกวา  4  นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
3) สูบน้ำไดไมนอยกวาตามปริมาณท่ีกำหนด
4) สงน้ำไดสูงไมนอยกวา  11  เมตร หรือประมาณ  36  ฟุต
5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนตตองมีครบชุดพรอมท่ีจะใชงานได

2. โครงการจัดซ้ือปมน้ำไดโว ปมจุม  จำนวน  2  เครื่อง ๆ ละ 12,500 บาท งบประมาณ  25,000  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสงัเขป 

1) กำลังไฟ  750  วัตต
2) ระบบไฟฟา  220V  50Hz
3) ทอน้ำออก ขนาด  3  นิ้ว
4) ระยะสง (สูงสุด)  17.3  เมตร
5) ปริมาณน้ำ  150  ลิตร/นาที
6) ปริมาณน้ำ (สูงสุด)  310 ลิตร/นาที



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

0 0 0 0 0 0 0 0 2 52,000 2 52,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 52,000 2 52,000

3

บัญชีสรุปโครงการครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 
13,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
สูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที 
ขนาด 7 แรงมา
1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
 ใชเครื่องยนตเบนซินขนาดไม
นอยกวา 7 แรงมา หรือขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา
205 ซีซี
2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 
นิ้ว (100 มิลลิเมตร)

 -  -  -  - 27,000 สํานักปลัด

4

งบประมาณและที่มา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตาม
ปริมาณที่กําหนด
4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 11 
เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต
5) อุปกรณประกอบของเครื่อง
สูบน้ําและของเครื่องยนตตองมี
ครบชุดพรอมที่จะใชงานได

5

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร ปมน้ําไดโว ปมจุม 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
12,500 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) กําลังไฟ 750 วัตต
2) ระบบไฟฟา 220V 50Hz
3) ทอน้ําออก ขนาด 3 นิ้ว
4) ระยะสง (สูงสุด) 17.3 เมตร
5) ปริมาณน้ํา 150 ลิตร/นาที
6) ปริมาณน้ํา (สูงสุด) 310
ลิตร/นาที

 -  -  -  - 25,000     

0 0 0 0 52,000

0 0 0 0 2รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

6

รวมงบประมาณ

แบบ ผ.03
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