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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน  และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจ  และอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ  อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจดัทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทาง  เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค  ตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   แต
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร  และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน     
ซึ่งยังมโีครงการ/กจิกรรมในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  ที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการ ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณ  ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  
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  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทางบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิม่เติม และงบประมาณ

จากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพือ่ใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่

กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ ไดดำเนินการจัดทำแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทยและ
เพื่อบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลแมกรณ  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)     
ที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 

ด้ังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2563  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

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

เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม

มาตร 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่

เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปด

ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

 1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  1/2563  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  1/2563 (แบบ ผ.
02)  มีจำนวน  15 โครงการ  งบประมาณ  5,635,130  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน  12  โครงการ งบประมาณ  2,985,130 บาท ดังนี้  
      1  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแมกรณ หมูที่ 1  ถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ขนาด

กวาง 4.00 ม. ยาว 174.00 ม.    หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 696 ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปาย
โครงการ  บานแมกรณ หมูที่ 1  ซอย 2 เริ่มตนบานนายช่ืน ศิริชุมภู บานเลขที่ 85 ถึงถนนภายในไรบุญรอดฯ
งบประมาณ 394,110 บาท  

      2  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวนดอก หมูที่ 3  ถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง   
พรอมปายโครงการ บานสวนดอก หมูที่ 3 ซอยจิตตเมต เริม่ตนบานนายประสทิธิ  พินทอง บานเลขที่ 141 ถึงบาน
นายกำพล สินันตา บานเลขที่ 83  งบประมาณ 225,610  บาท 

      3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็   บานแมสาด  หมูที่ 4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม.  รวมพื้นที่ไมนอยกวา  390.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ บานแมสาด หมูที่ 4 บรเิวณบานนายอารีย พรมเลข (ซอยกลางทุง) เริ่มตนเช่ือมตอถนน ค.ส.ล. 
เดิมถึงถนนลกูรงัเดิม   งบประมาณ 219,585  บาท 

      4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  บานปางมุง  หมูที่ 6  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.  รวมพื้นทีไ่มนอยกวา  400.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปาย
โครงการ    บานปางมุง หมูที่ 6 ซอย 2 (ทางไปอางเก็บน้ำแมหาง) เริ่มตนเช่ือมตอถนน ค.ส.ล.เดิมถึงถนนลูกรงัเดิม  
งบประมาณ 225,610  บาท 

 5.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็    บานฝงหมิน่  หมูที่ 7  ถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง   
พรอมปายโครงการ บานฝงหมิ่น หมูที่ 7 ซอยเดนตะเคียน เริ่มตนเช่ือมถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงบานนายจำป จันทรเขียว 
บานเลขที่ 73  งบประมาณ  339,810  บาท 

 6.  โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบานฝงหมิน่  หมูที่  7  เสริมไหลทางพรอมวางทอ 
คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. ยาว 67.00 ม. และบอพัก คสล. ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 
5.00 บอ พรอมถมดินไหลทาง พรอมปายโครงการ เริ่มตนบานนายพงษภัค เผาปนตา บานเลขที่ 9 ถึงบานนายอนิ
ตา พรหมสุวรรณ บานเลขที่ 7  งบประมาณ 114,540 บาท 

 7.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็เช่ือมถนนสายหลัก  บานปางกอก  หมูที่ 9      
จำนวน 5 จุด พรอมปายโครงการ   

จุดที่ 1 ซอย 1 ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 9.00 ม. ปริมาณงานไมนอยกวา  36.00 ตร.ม. 
จุดที่ 2 ซอย 3 เช่ือมซอย 4 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 23.00 ม.ปรมิาณงานไมนอยกวา 92.00 ตร.ม. 
จุดที่ 3 ซอย 5 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 11.00 ม. ปรมิาณงานไมนอยกวา 44.00 ตร.ม. 
จุดที่ 4 ซอย 9 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 14.50 ม. ปรมิาณงานไมนอยกวา  58.00  ตร.ม. 
จุดที่ 5 ซอย 11 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม. ปรมิาณงานไมนอยกวา  33.00 ตร.ม. 

งบประมาณ  163,715  บาท 
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 8.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บานปางริมกรณ หมูที่ 10   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว  106.00 ม.  หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 318.00 ม. ชนิดไมมีไหลทาง     
พรอมปายโครงการ บานปางริมกรณ   หมูที่ 10 ซอย 7/1  เริ่มตนบานนางขันแกว อินตะวงค บานเลขที่ 164     
ถึงบานนางพฒุ  ไรโพธา บานเลขที่ 42  งบประมาณ  180,260  บาท 

 9.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ บานปางปาออ  หมูที่ 11   ถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ 
ขนาดกวาง 4.00 ม.   ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการ  บานปางปาออ หมูที่ 11 ซอย 2  เริม่ตนเช่ือมถนน  คสล.  เดิมถึงถนนลกูรงัเดิม  งบประมาณ  
225,605  บาท 

 10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเขียว  หมูที่ 12  ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพืน้ที่ไมนอยกวา 324.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง     
พรอมปายโครงการ บานหนองเขียว หมูที่ 12 ซอย 2 เริ่มตนบานนายจะหา   จะสี  บานเลขที่ 46  ถึงบานนางซาง
เหมย แชแสง  งบประมาณ  184,880  บาท 

 11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาสักทอง หมูที่ 13  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว 100.00 ม หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตร. ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอม
ปายโครงการ บานปาสักทอง หมูที่ 13 เริ่มตนเช่ือมตอถนน คสล.เดิมถึงถนนลูกรังเดิม งบประมาณ  225,605 บาท 
  12. โครงการปรบัปรงุตอเติมอาคารสำนักงานทีท่ำการ  อบต.แมกรณ  1. ปรบัปรุงตอเติมอาคาร

สำนักงาน สงู 2 ช้ัน ขนาดกวาง 3.90 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 6.20 ม. 2. ปรับปรงุตอเติมหองกองคลัง ขนาดกวาง 

4.50 ม. สูง 3.30 ม. 3. ปรับปรงุตอเติมหองสำนักงานปลดั ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 3.80 ม. สูง 2.80 ม. 

งบประมาณ  485,800 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.1  แผนงานการศึกษา  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  2,620,000  บาท  ดังนี้ 
      1.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาช้ัน

พื้นฐาน  งบประมาณ  1,300,000 บาท 
       2.  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิดขององคการบริหาร

สวนตำบลแมกรณ  งบประมาณ  1,320,000 บาท 

 2.1  แผนงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  

30,000  บาท  ดังนี ้

       1.  โครงการสืบสานจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา  งบประมาณ  30,000 บาท 



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

 บานแมกรณ หมูที่ 1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานแมกรณ หมูที่ 1

 -  -  - 394,110      - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

80.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 320 ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ ถนนเชื่อมไรบบุญรอด ฯ     

บานแมกรณ หมูที่ 1)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 174.00 ม.    

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 696.00   

ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ      

บานแมกรณ หมูที่ 1  ซอย 2 ต.แมกรณ อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย เริ่มตนบานนายชื่น ศิริชุมภู

บานเลขที่ 85 ถึงถนนภายในไรบุญรอดฯ

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง                  
  สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ 
GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565แกไขครั้งที่ 1/2562    หนา

 75 ลําดับ 1)

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสวนดอก หมูที่ 3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานสวนดอก หมูที่ 3

 -  -  - 225,610     297,000     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

200.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 800.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอยจิตตเมต        

บานสวนดอก หมูที่ 3

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00      

 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ   

บานสวนดอก หมูที่ 3 ซอยจิตตเมต ต.แมกรณ    

 อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  เริ่มตนบานนาย

ประสิทธิ  พินทอง บานเลขที่ 141 ถึงบาน       

นายกําพล สินันตา บานเลขที่ 83

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561-2565 แกไขครั้งที่ 1/2562    

หนา 86 ลําดับ 14 )

7
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

บานแมสาด  หมูที่ 4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานแมสาด  หมูที่ 4

 -  -  - 219,585     247,500     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 700.00

 ม. หนา 0.15 ม. (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,800.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ บริเวณบานนายอารีย พรมเลข

(ซอยกลางทุง) บานแมสาด หมูที่ 4)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 130.00 ม. หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 390.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ บานแมสาด หมูที่ 4 บริเวณบาน

นายอารีย พรมเลข (ซอยกลางทุง) ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย  เริ่มตนเชื่อมตอถนน ค.ส.ล. 

เดิมถึงถนนลูกรังเดิม

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562     

หนา 89 ลําดับที่ 19)

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

บานปางมุง  หมูที่ 6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางมุง  หมูที่ 6

 -  -  - 225,610     330,000     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

380.00 ม. หนา 0.15 ม. (พื้นที่ไมนอย

กวา 320.00 ตร.ม.) ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ ทางเชื่อมไปยังอางเก็บ

น้ําหวยแมหาง บานปางมุง หมูที่ 6)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. 

(รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม.)  ชนิดไมมี   

ไหลทางพรอมปายโครงการ บานปางมุง  หมูที่  6  

ซอย 2 (ทางไปอางเก็บน้ําแมหาง) ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย  เริ่มตนเชื่อมตอถนน ค.ส.ล.เดิม

ถึงถนนลูกรังเดิม

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

งบประมาณและที่มา

8
แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562  หนา

 95 ลําดับที่ 28)

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

 บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7

 -  -  - 339,810     330,000     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

92.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 368.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ ซอยเดนตะเคียน    

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7)

(ปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม.  

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 600.00      

 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ   

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7 ซอยเดนตะเคียน  ต.แมกรณ

อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  เริ่มตนเชื่อมถนน  

ค.ส.ล.เดิม ถึงบานนายจําป จันทรเขียว บานเลขที่

 73

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562  หนา

 101 ลําดับที่ 38)

6 โครงการกอสรางเสริมไหลทาง พรอมวางทอ

ระบายน้ํา รางระบายน้ําและฝาครอบไหล

ทาง บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน 

 บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

 -  -  - 114,540      - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

9
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการเสริมไหลทาง

พรอมวางทอระบายน้ํา/รางระบายน้ําและ

ฝาครอบไหลทางระยะทาง 200 ม.  หนา

บานนายพร  ธรรมธิ ถึงหนาบานนางออน  

มามูล บานฝงหมิ่น หมูที่ 7)

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562      

หนา 102 ลําดับที่ 39)

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม

ถนนสายหลักจํานวน 5จุด  บานปางกอก หมูที่ 9
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม

ถนนสายหลัก บานปางกอก หมูที่ 9

 -  -  - 163,715      - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก  จํานวน 5 

จุด พรอมปายโครงการ

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเชื่อมถนนสายหลัก  จํานวน 5 จุด พรอม

ปายโครงการ

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

จุดที่ 1 ซอย 1 ปริมาณงานไมนอยกวา จุดที่ 1 ซอย 1 ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 9.00 ม.  3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

62.80 ตร.ม. ปริมาณงานไมนอยกวา 36.00 ตร.ม. งบประมาณรายจาย

จุดที่ 2 ซอย 4 ปริมาณงานไมนอยกวา จุดที่ 2 ซอย 3 เชื่อมซอย 4 ขนาดกวาง 4.00 ม.

137.23 ตร.ม. ยาว 23.00 ม.ปริมาณงานไมนอยกวา 92.00 ตร.ม.

10
งบประมาณและที่มา

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)เสริมไหลทางพรอม

วางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. ยาว

 67.00 ม. และบอพัก คสล. ขนาดกวาง 0.90 ม.

 ยาว 1.00 ม. จํานวน 5.00 บอ พรอมถมดิน

ไหลทาง  พรอมปายโครงการ  เริ่มตนบานนาย

พงษภัค เผาปนตา บานเลขที่ 9 ถึงบานนายอินตา

พรหมสุวรรณ บานเลขที่ 7 ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย  จ.เชียงราย

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

จุดที่ 3 ซอย 5 ปริมาณงานไมนอยกวา จุดที่ 3 ซอย 5 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 11.00 ม.

56.56 ตร.ม. ปริมาณงานไมนอยกวา 44.00 ตร.ม.

จุดที่ 4 ซอย 9 ปริมาณงานไมนอยกวา จุดที่ 4 ซอย 9 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 14.50 ม.

99.16 ตร.ม. ปริมาณงานไมนอยกวา  58.00  ตร.ม.

จุดที่ 5 ซอย 11 ปริมาณงานไมนอยกวา จุดที่ 5 ซอย 11ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 11.00 ม.

58.39 ตร.ม. บานปางกอก หมูที่ 9  ปริมาณงานไมนอยกวา  33.00 ตร.ม.

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562     

หนา 108 ลําดับที่ 48)

บานปางกอก หมูที่ 9 ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย     

 จ.เชียงราย

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

 -  -  - 180,260      - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว  

121.00 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 363.00

 ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 

ซอย 7/2  บานปางริมกรณ   หมูที่ 10)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว  106.00 ม.  หนา 0.15 ม.

 รวมพื้นที่ไมนอยกวา 318.00 ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ บานปางริมกรณ   หมูที่ 10 ซอย 

7/1  ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  

เริ่มตนบานนางขันแกว  อินตะวงค บานเลขที่ 164 

ถึงบานนางพุฒ  ไรโพธา บานเลยที่ 42

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

11
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แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562      

หนา 113 ลําดับที่ 57)

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปางปาออ  หมูที่ 11

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางปาออ  หมูที่ 11

 -  -  - 225,605     330,000     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  3.00 ม. ยาว 

550.00 ม. หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 1,650.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ ซอย 2 เริ่มจาก         

วัดพระธาตุเจดียทองตลอดซอย บานปางออ

 หมูที่ 11

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว 100.00 ม. 

หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00    

ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ       

บานปางปาออ หมูที่ 11 ซอย 2 ต.แมกรณ       

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เริ่มตนเชื่อมตอ       

ถนนค.ส.ล.เดิม ถึงถนนลูกรังเดิม

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562      

หนา 124 ลําดับที่ 70)

10 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองเขียว

 หมูที่ 12

โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองเขียว    

หมูที่ 12

 -  -  - 184,880      - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

12
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แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 

90.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 360 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอม

ปายโครงการ  ซอย  2 บานนางซางเหมย  

แชแสง  ถึงบานนายจะหา  จะสี         

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 81.00 ม.     

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 324.00   

ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ      

บานหนองเขียว หมูที่ 12 ซอย 2  ต.แมกรณ      

อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  เริ่มตนบานนาย    

จะหา จะสี  บานเลขที่ 46 ถึงบานนางซางเหมย 

แชแสง

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562  หนา

 129 ลําดับที่ 75)

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปาสักทอง หมูที่ 13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปาสักทอง หมูที่ 13

 -  -  -      225,605 330,000     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว 34.50 ม.   

หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 138 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ ซอยบาน 

บัวเงา  ใจมูล บานปาสักทอง หมูที่ 13)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว 100.00 ม หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตร. ม. ชนิดไมมีไหลทาง

 พรอมปายโครงการ บานปาสักทอง  หมูที่  13        

ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  เริ่มตน

เชื่อมตอถนน คสล.เดิมถึงถนนลูกรังเดิม

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย
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แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565 แกไข ครั้งที่ 1/2562  หนา

 140 ลําดับที่ 86)

12 โครงการตอเติมอาคารสํานักงานฝงทิศ

ตะวันออก

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงานที่ทําการ

 อบต.แมกรณ

 -  - 440,800      -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ ปรับปรุงตอ

เติมอาคารสํานักงาน ขนาดกวาง 3.80 ม. 

ยาว 10.00 ม. สูง 2.80 ม. สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ)

(เปาหมาย/ผลผลิต)                                    

1. ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน สูง 2 ชั้น 

ขนาดกวาง 3.90 ม. ยาว 10.00 ม. สูง 6.20 ม.

 -  - 25,000 2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของ

ประชาชน3. เพื่อจัดทํา

ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจาย
(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1/2562  

หนา 151 ลําดับ 98 งบประมาณจํานวน 

385,000 บาท ป 2563)

2. ปรับปรุงตอเติมหองกองคลัง ขนากวาง 4.50 

ม. สูง 3.30 ม.

 -  - 20,000

3. ปรับปรุงตอเติมหองสํานักงานปลัด ขนาดกวาง

 3.50 ม. ยาว 3.80 ม. สูง 2.80 ม.

0 0 485,800     2,499,330  1,864,500  

0 0 1 11 6

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา
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