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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  
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) เมือ่วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน  แต
ภายหลัง  ไดรับแจงจากสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอำเภอเมืองเชียงราย  ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ ชร 
0118.3/682  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563  เรื่อง โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอำเภอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการอุดหนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหกบัสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกลาว ไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ซึง่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 22/2 ในกรณีการเพิม่เติมหรอืเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินทีเ่กี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปน
อำนาจของผูบริหารทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินทีเ่พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพจิารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการบรหิารสวน
ตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพฒันาทองถ่ินทีเ่พิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรบัความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว  ดังน้ันองคการบรหิาร
สวนตำบลแมกรณ จึงตองจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  เพื่อใหการ
ปฏิบัติตามหนังสอืสัง่การดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง ตอไป   
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  
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  ไดรับแจงจากสำนักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินอำเภอเมืองเชียงราย  ตามหนังสอื ดวนที่สุดที่ ชร 

0118.3/682  ลงวันที่ 6  กุมภาพันธ  2563  เรื่อง  โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพบิติัประจำ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอำเภอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการอุดหนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรม

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหกบัสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงราย ซึง่โครงการดังกลาว ไมไดบรรจุไวในแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 22/2 ในกรณีการเพิม่เติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ินทีเ่กี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปน

อำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  สำหรบัองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพฒันาทองถ่ินที่เพิม่เติมหรอื

เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพจิารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบญัญัติสภาตำบลและองคการ

บรหิารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรบัความเห็นชอบแลว ให

ปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว ดังน้ัน

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ   จึงตองจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 

1/2563  เพื่อใหการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง ตอไป   

1. รายละเอียดโครงการ... 
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1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2563 
(อำนาจผูบริหาร)  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2563 (อำนาจ
ผูบริหาร)  (แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  50,000  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  50,000  บาท   
-  โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  งบประมาณ  

50,000  บาท   

รวมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี  1/2563   
(อำนาจผูบริหาร)  มีท้ังสิ้นจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  50,000  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

และความเขมแข็งใหแก

องคการบริหารสวนตําบล ให

มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติ

หนาที่ชวยเหลือเจาพนักงาน

ในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

จิตอาสาภัยพิบัติ

ขององคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ จํานวน 

50 คน

 -  - 50,000 50,000 50,000 โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค

ทุกประการ

1. ผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือเจา

พนักงานในการ

ปองกันและ

บรรเทา สาธารณ

ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ

ไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว เปนระบบ

 และมีมาตรฐาน

เดียวกัน

ที่ทําการ

ปกครอง

จังหวัด, 

สํานักงาน

สงเสริม

การ

ปกครอง

ทองถิ่น

จังหวัด

เชียงราย,

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

4
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2565 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (อํานาจผูบริหาร)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2. เพื่อสงเสริมความรูดาน

การจัดการสาธารณภัยเบื้อง

คน ระบบบัญชาการ

เหตุการณ(Incident 

Command Sustem : ICS) 

การควบคุมสั่งการ การ

บริหารจัดการสาธารณภัยใน

พื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและ

มาตรฐานเดียวกัน ใหกับชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น                          

 3. เพื่อพัฒนาระบบการ

ปฏิบัติงานกูภัยในภาวะ

ฉุกเฉินใหเปนระบบ รวดเร็ว 

และทันตอเหตุการณ

2. ผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถ

ใหการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน

ของกอง

อํานวยการปอง

กนและบรรเทา 

สาธารณภัยแหง

พื้นที่ เมื่อเกิดสา

ธารณภัยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ลดความสูญเสียใน

ชีวิตและทรัพยสิน

จากสาธารณภัย

สํานักงาน

ปองกัน

และ

บรรเทาสา

ธารณภัย

จังหวัด

เชียงราย, 

สํานักงาน

ปลัด 

อบต.แม

กรณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4. เพื่อสนับสนุนใหโครงการ

จิตอาสาพระราชทาน ใน

ระดับพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง

และมีทักษะความรู ความ

ชํานาญในการจัดการภัยพิบัติ

 อันจะสงผลใหประชาชนใน

ชุมชน/ทองถิ่นมีความ

ปลอดดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

3. องคการ

บริหารสวนตําบล

ในพื้นที่มีจิตอาสา

ภัยพิบัติ ในการ

ทําหนาที่เปนผูชวย

เจาพนักงานใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยในระดับพื้นที่ 

มีความรูความ

เขาใจในการ

จัดการสาธารณภัย

เบื้องตน ระบบ

บัญชาการ

เหตุการณ 

(Incident 

Command 

Sustem : ICS)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
การควบคุมสั่งการ

การบริหารจัดการ

สาธารณภัยใน

พื้นที่เกิดเหตุ ที่

เปนรูปแบบ และ

มีมาตรฐาน

เดียวกัน สามารถ

บัญชรการและ

ปฏิบัติการรวมกับ

ชุดปฏิบัติ  การ

ขององคกร

ปกครองอื่นได

อยางมีเอกภาพ
4. การดําเนินการ

ในการชวยเหลือ

ประชาชนเปนไป

อยางมี

ประสิทธิภาพ ลด

ความสูญเสียใน

ชีวิตและทรัพยสิน

จากสาธารณภัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5. กองอํานวย

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยแหงพื้นที่มี

ความเขมแข็งและ

ยั่งยืน

0 0 50,000 50,000 50,000

0 0 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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