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คำนำ 
 

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 21 การแกไข

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว 

ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมทั้ง

แจงสภาทองถ่ิน  อำเภอ และจังหวัดทราบดวย   

การแกไข หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน ให

ถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2561-2565) และประกาศใชเมื่อวันที่  14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  ไปแลว  และภายหลังไดมีการ

ตรวจพบรายละเอียดของแผนพฒันาทองถ่ิน ฉบับดังกลาว  พบวามีขอควรแกไขในบางจุด  ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของ

ผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาด ในแผนพฒันาทองถ่ิน หรือแผน

ดำเนินงาน ใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   

  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

แกไข ครั้งที่ 1/2563 ฉบับน้ี  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนา 

ทองถ่ินเปนอำนาจของผูบรหิารทองถ่ิน  ซึ่งความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาด ในแผน 

พัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน ใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ ไดดำเนินการจัดทาแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน   และ

ภายหลังไดมีการตรวจพบรายละเอียดของแผนพฒันาทองถ่ิน ฉบับดังกลาว  พบวามีขอควรแกไขในบางจุด  ซึง่ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไข

เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 21 การแกไขแผนพฒันาทองถ่ินเปน

อำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาด ในแผนพฒันา

ทองถ่ิน หรอืแผนดำเนินงาน ใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   

ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
แกไข ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ขอ 21 การแกไข

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไข

ขอผิดพลาด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน ใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิม

เปลี่ยนแปลงไป  เมื่อผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันทีผู่บริหารทองถ่ินเหน็ชอบ  พรอมทั้งแจงสภาทองถ่ิน  อำเภอ และจงัหวัด

ทราบดวย  



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก 
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แกไขครั้งที่ 

1/2562 หนา 292 ลําดับ 9

 เปลี่ยนแผนงาน เดิมแผนงาน

เคหะและชุมชน)

1. เพื่อปลูกฝง

จิตสํานึกให

ความรูกับคนใน

ชุมชนใหเกิด

ความหวงแหน

และรักน้ํารัก

สิ่งแวดลอม รูจัก

วิธีบริหารจัดการ

โครงการอบรมอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก ตําบลแม

กรณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ

1. คนในชุมชน

มีจิตสํานึกเกิด

ความหวงแหน

และรักน้ํา รัก

สิ่งแวดลอมรูจัก

วิธีบริหาร

จัดการขยะตาม

หลัก 3Rs  หรือ

 3ช

สํานักปลัด

21

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณ

5.3 แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ขยะตามหลัก 

3Rs  หรือ 3ช(ใช

นอย-ใชซ้ํา-ผลิต

เพื่อใชใหม)   2. 

เพื่อเปนหนวยเฝา

ระวังไมใหคน

ทําลายสิ่งแวดลอม

2. มีหนวยเฝา

ระวังไมใหคน

ทําลาย

สิ่งแวดลอม

2 โครงการทําแนวกันไฟใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ           
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แกไขครั้งที่ 

1/2562 หนา 294 ลําดับ 1

 เปลี่ยนแผนงาน เดิมแผนงาน

รักษาความสงบภายใน)

เพื่อปองการเกิด

ไฟไหมลุกลาม

ทําแนวกันไฟในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พื้นที่ปาที่ถูกไฟ

ไหมลดลง

ลดการเกิดไฟ

ไหมปาลง

สนง.ปลัด

งบประมาณ

22



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปองกันแกไข

ปญหาไฟปาและหมอกควัน

ในพื้นที่ตําบลแมกรณ       (
 แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แกไขครั้งที่ 

1/2562 หนา 294 ลําดับ 2

 เปลี่ยนแผนงาน เดิมแผนงาน

รักษาความสงบภายใน)

เพื่อปองกันแกไข

ปญหาไฟปาและ

หมอกควัน

ปองกันแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควันในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 หมอกควันลดลง

  อากาศดีขึ้น

ปญหาไฟปา

และหมอกควัน

ลดลง

สนง.ปลัด

4 โครงการรณรงคลดการเผา

 ลดหมอกควัน (แผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

แกไขครั้งที่ 1/2562 หนา 

295 ลําดับ 3 เปลี่ยน

แผนงาน เดิมแผนงานรักษา

ความสงบภายใน)

เพื่อลดการเผาปา 

เผาขยะ เศษใบไม

 เศษวัชพืช

รณรงคลดการเผา ลด

หมอกควันในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หมอกควันลดลง

  อากาศดีขึ้น

ปญหามลพิษ

หมอกควันลดลง

สนง.ปลัด

งบประมาณ

23



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการบํารุงรักษา 1 

ทองถิ่น  1 ถนนสวย  ใสใจ

สิ่งแวดลอม ถนนสายบาน

เวียงหวายถึงบานสวนดอก 

  (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

 2561-2565 แกไขครั้งที่

 1/2562 หนา 300 

ลําดับ 7 แกไขขอความ)

เพื่อดําเนินการ

สรางหนึ่งทองถิ่น

 หนึ่งถนนสวย    

ใสใจสิ่งแวดลอม 

ตามนโยบายฯ

ถนนสายบานเวียงหวาย  

หมูที่ 2  ถึง บานสวนดอก

หมูที่  3  ตําบลแมกรณ  

อําเภอเมือง  จังหวัด

เชียงราย

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

วัตถุประสงคที่

กําหนดไวทุก

ประการ

มีถนนสวย ใส

ใจสิ่งแวดลอม

สํานักงาน

ปลัด

 - 40,000    40,000  40,000  40,000  

 - 4 4 4 4

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

24
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