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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–2565 
ซึ่งประกาศใชแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน       
แตภายหลัง  ไดรับแจงจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4201     
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป(ดานการจัดการศึกษาทองถ่ิน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562)  ซึ่งตาม
หนังสือดังกลาว ไดมีการจัดสรรงบประมาณหลายโครงการ  ซึ่งบางโครงการไมไดบรรจุไวในแผนพฒันาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 22/2  
ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินทีเ่กีย่วกับโครงการพระราชดำริ      งานพระราชพิธี   รัฐพิธี  
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จึงตอง
จัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  เพื่อใหการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง ตอไป   
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทางบประมาณรายจายประจาป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม   
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ ไดดำเนินการจัดทาแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน    
แตภายหลัง  ไดรับแจงจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4201     

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป(ดานการจัดการศึกษาทองถ่ิน) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562)    

ซึ่งตามหนังสือดังกลาว ไดมีการจัดสรรงบประมาณหลายโครงการ  ซึ่งบางโครงการไมไดบรรจุไวในแผนพฒันา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ซึง่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 

22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี   

รัฐพิธี  นโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบรหิารทองถ่ิน  ดังน้ันองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ   

จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562  เพื่อใหการปฏิบัติตามหนังสือสั่ง

การดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง ตอไป   

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2562 
(อำนาจผูบริหาร)  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2562 (อำนาจ
ผูบริหาร)  (แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  10,000  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-  แผนงานการศึกษา  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  10,000  บาท   
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนตนแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital 

Life Box For NEW DLTV  งบประมาณ  10,000  บาท   

รวมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  1/2562   
(อำนาจผูบริหาร)  มีท้ังสิ้นจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 

 



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)

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนา

ดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต 

 การสาธารณสุข การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1  แผนงานการศึกษา  -  -  -  - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

รวม 0 0 0 0 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

3

ป 2561 ป 2562

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2565 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 (อํานาจผูบริหาร)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01
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