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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  ซึ่ง
ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจไุวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไวไมตรง
กับรายละเอียดของโครงการ ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตามนโยบายผูบริหารองคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  

ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 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        แต 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย
และเพื่อบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลแมกรณ  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไวไมตรงกับรายละเอยีดของโครงการ  

ด้ังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2562  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

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

ประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา สำหรับองคการ

บริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 

แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลง

ไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศให

ประชาชนทรายโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  2/2562  
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  2/2562     

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  43  โครงการ  งบประมาณ  1,360,000  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุม

จังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ  931,000  บาท ดังนี้  
     1  โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน บานแมสาด หมูที่ 4  
   งบประมาณ 484,000 บาท  
     2  โครงการขยายเขตระบบประปา บานปางกอก หมูที่ 9 
   งบประมาณ  225,700 บาท  
     3  โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานปาสักทอง    หมูที ่13 
    งบประมาณ  221,300 บาท 
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  387,000  บาท  ดังน้ี 
     1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 174.00 ม. หนา 0.15 ม. 

บานแมกรณ หมูที่ 1  ซอยบานนายเดช พรมเลข ถึงถนนเขาไรบุญรอดฯ  (ตอ)  งบประมาณ  387,000 บาท 
   
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.1  แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  39  โครงการ  งบประมาณ  260,000  บาท  ดังนี้ 
     1 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานแมกรณ  หมูที่ 1 งบประมาณ  20,000 บาท 
     2 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานเวียงหวาย   หมูที่ 2 งบประมาณ  20,000 บาท 
     3 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานสวนดอก    หมูที่ 3 งบประมาณ  20,000 บาท 
     4 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานแมสาด    หมูที่ 4 งบประมาณ  20,000 บาท 
     5 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานเมืองรวง    หมูที่ 5 งบประมาณ  20,000 บาท 
     6 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานปางมุง    หมูที่ 6 งบประมาณ  20,000 บาท 
     7 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานฝงหมิ่น    หมูที่ 7 งบประมาณ  20,000 บาท 
     8 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานใหม    หมูที่ 8 งบประมาณ  20,000 บาท 
     9 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานปางกอก    หมูที่ 9 งบประมาณ  20,000 บาท 
     10 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานปางริมกรณ     หมูที่ 10 งบประมาณ  20,000 บาท 
     11 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานปางปาออ       หมูที่ 11  งบประมาณ  20,000 บาท 
     12 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานหนองเขียว      หมูที่ 12  งบประมาณ  20,000 บาท 
     13 โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข  บานปาสกัทอง       หมูที่ 13  งบประมาณ  20,000 บาท 

รวมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  2/2562   
มีท้ังสิ้นจำนวน  43  โครงการ  งบประมาณ  1,578,000  บาท  (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) 
 

 
 



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

1 โครงการปรับปรุง    ตอเติมระบบประปา

หมูบาน บานแมสาด หมูที่ 4

โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน       

บานแมสาด หมูที่ 4

 -  - 484,000     484,000     484,000     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หนา 47 ลําดับ 10 จํานวน

 300,000 บาท ป 2563

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ 
GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง                
    สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

2 โครงการกอสรางประปาภูเขา บานปางกอก

 หมูที่ 9

โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน           

บานปางกอก หมูที่ 9

 -  - 225,700     225,700     225,700     

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หนา 63 ลําดับ 44

งบประมาณ จํานวน 320,000 บาท       

(ป 2565)

3 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานปาสักทอง

 หมูที่ 13

โครงการเจาะบอบาดาล  บานปาสักทอง         

หมูที่ 13

 -  - 221,300     221,300     221,300     

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หนา 68 ลําดับ 55

งบประมาณจํานวน 320,000 บาท        

ป 2565

(เปาหมาย/ผลผลิตของโครงการ) เจาะบอบาดาล

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร 

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําบาดาลแบบ

กรุรอบบอ

-            -             931,000     931,000     931,000     

 -  - 3 3 3รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

งบประมาณและที่มา

6 แบบ ผ. 02
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