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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2563  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนา  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผูบริการทองถ่ิน  และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ –2565 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน  แต

ภายหลัง  ไดรับแจงจากสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอำเภอเมืองเชียงราย  ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ ชร 

0023.6/3032  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการเสนอโครงการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยอำเภอแจงใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  เสนอโครงการยอยภายใตขอเสนอโครงการภายใตแผนงานหรอืโครงการ  บัญชีแนบตามบัญชีแนบทายพระ

ราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเพื่อเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ซึ่งโครงการที่เสนอจะตองบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561 - 2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

หมวด 4 ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งาน

พระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวน

ตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม

มาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย

กวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ของ  
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.  

2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทางบประมาณรายจายประจาป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม   

และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน    
แตภายหลัง  ไดรับแจงจากสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอำเภอเมืองเชียงราย  ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่ ชร 

0023.6/3032  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการเสนอโครงการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยอำเภอแจงใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเสนอโครงการยอยภายใตขอเสนอโครงการภายใตแผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีแนบทายพระ

ราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเพื่อเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  ซึ่งโครงการที่เสนอ จะตองบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 

ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  

รัฐพิธี  นโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงราง

แผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

และ(ฉบบัที่ 3)... 
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และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงขออนุมัติดำเนินการ

เพิ่มเติมแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ซึ่งเปนอำนาจของผูบริหาร  ครั้งที่  2/2563  จำนวน  4 

โครงการ ดังน้ี 

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2/2563 
(อำนาจผูบริหาร)  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  2/2563 (อำนาจ
ผูบริหาร)  (แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  5  โครงการ  งบประมาณ  9,921,795  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS  

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  3,000,000  บาท   
-  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตำบลแมกรณกับตำบลโปงแพร  ขนาดกวาง 5.00 ม. 

ยาว 1,050.00 ม.  หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 5,250.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 
บานปางมุง หมูที่ 6 ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย เช่ือมบานปาซางเหนือ หมูที่ 1  ต.โปงแพร  อ.แมลาว  
จ.เชียงราย  งบประมาณ  3,000,000  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ 151,365  บาท 
1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดรับ - สงเด็กในโรงเรียนองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ        

ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 175.00 ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  หมูที่ 13 บานปาสักทอง ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย      
จ.เชียงราย  งบประมาณ  100,855  บาท 

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดรับ – สงเด็กในโรงเรียนองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ       
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 92.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง      
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  หมูที่ 13 บานปาสักทอง ตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ  50,510  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม  เกษตรกรรม  
แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 6,770,430 
บาท 

1. โครงการติดต้ังระบบไฟฟาโซลาเซลลหมูบานทองเที่ยว บานเมืองรวง หมูที่ 5 เสาไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย 25 วัตต   สูง 6.00 ม. จำนวน 61 ตน ถนนภายในหมูบานบานเมืองรวง หมูที่ 5 ต.แมกรณ          
อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  งบประมาณ 5,037,780 บาท 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหมูบานทองเที่ยว บานเมืองรวง หมูที่ 5 งานปลูกตนไมสองขางทางถนน
ภายในหมูบาน เปนชนิดตนรวงผึ้ง สูง 1.50 - 1.70 ม. จำนวน 1,202 ตน สองขางทางถนนภายในหมูบาน 
บานเมืองรวง หมูที่ 5  ต.แมกรณ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  งบประมาณ  1,732,650 บาท 



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 1 

การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6 และ GMS

1. แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 1 302,300 0 0 1 302,300

2. แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

0 0 0 0 0 0 2 574,200 0 0 2 574,200

รวม 0 0 0 0 0 0 3 876,500 0 0 3 876,500

6

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  2/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01



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 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

วางแผนการสงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

1  แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 2 1,291,900 2 1,291,900 4 2,583,800

รวม 0 0 0 0 0 0 2 1,291,900 2 1,291,900 4 2,583,800

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 5 2,168,400 2 1,291,900 7 3,460,300

7

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

แบบ ผ.01



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบาน 

แหลงน้ําหนองชางคต

บานใหม หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค

บริโภคอยางทั่วถึง

กอสรางโรงสูบน้ํา

1 โรง ,ขยายเขตไฟฟา

1 งาน, พรอมขยาย

ทอ พีวีซี 2 นิ้ว

ยาว 1,100 เมตร

- - - 302,300  - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนมีน้ํา

ที่สะอาดสําหรับ

อุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และการบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน +6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

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

สถานที่กอสราง

หนองชางคต 

บานใหม  ม. 8

ต.แมกรณ 

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

0 0 0 302,300 0

0 0 0 1 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

9

งบประมาณ



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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางศูนย

ขอมูลขาวสารของ

องคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

เพื่อเปนศูนย 

บริการขอมูล

ขาวสารตาง ๆ 

สําหรับประชาชน

ทั่วไป

กอสรางศูนยขอมูลขาวสาร 

ขนาดกวาง 2.45 ม.ยาว 6.45 ม.

สูงเฉลี่ย 2.20 ม.

สถานที่กอสราง ที่ทําการ อบต.

แมกรณ บานปาสักทอง หมูที่ 13

ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย

 -  -  - 75,200  - ศูนยขอมูล

ขาวสาร

ประชาชนทั่วไป

สามารถมาใช

บริการขอมูล

ขาวสารตางๆ ได

ที่ศูนยบริการ

ขอมูลขาวสาร

ของ อบต.แมกรณ

กองชาง
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง       
   สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

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

2 โครงการกอสราง      

โรงจอดรถ พรอมเทลาน

คสล. และบอพักน้ํา

เพื่อเปนที่จอดรถ

สําหรับพนักงาน

และประชาชน

ทั่วไปที่มาติดตอ

ราชการองคการ

บริหารสวนตําบล

แมกรณ

กอสรางโรงจอดรถ

1) โรงจอดรถ ขนาดกวาง 7.00 ม.

ยาว 37.00 ม. สูง 3.00 ม.

2) งานเทลาน คสล. กวาง 2.50 ม.

ยาว 37.00 ม. หนา 0.125 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 92.50 ตร.ม.

3)บอพักน้ํา คสล. กวาง 0.60 ม.

ยาว 0.60 ม. ลึก 0.80 ม. 

จํานวน 1 บอ พรอมปายโครงการ

ที่ทําการ อบต.แมกรณ

ต.แมกรณ อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

 -  -  - 499,000  - โรงจอดรถ

จํานวน 1 หลัง

มีที่จอดรถ

สําหรับพนักงาน

และประชาชน

ทั่วไปที่มาติดตอ

องคการบริหาร

สวนตําบล

แมกรณ

0 0 0 574,200 0

0 0 0 2 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

11

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการกอสรางฝาย

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลําน้ําแมกรณ 

บานปางกอก หมูที่ 9

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

หมูที่ 9 และพื้นที่ตําบล

แมกรณ

กอสรางฝายคอนกรีต 

เสริมเหล็กลําน้ําแมกรณ

ขนาดสันฝาย         

กวาง 0.50 ม.        

ยาว 19.00 ม.        

 สูง 1.50 ม.

บานปางกอก  ม.9

1,064,100 1,064,100 รอยละ

ของประชาชน

ที่ไดรับ

ผลประโยชน

ประชาชนในพื้นที่

ไดรับการแกปญหา

ภัยแลง มีน้ําใช

ตลอดทั้งป

กองชาง

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

4.1  แผนงานการเกษตร

12
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยดํารงฐานวัฒนธรรบานนา ,

ที่ 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developmant Goals-SDGs) และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

งบประมาณ

ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณยั่งยืน

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสรางประตู

ระบายน้ําพรอมฝายกั้นน้ํา

ลําเหมืองโละ 

บานปางกอก  หมูที่ 9

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การสงน้ําและระบายน้ํา

ของพื้นที่การเกษตรใน

เขตพื้นที่ตําบลแมกรณ

และพื้นที่ใกลเคียง

2.เพื่อปองกันอุทกภัย

ไมใหปริมาณน้ําในฤดู

น้ําหลากไหลเขาทวมพื้นที่

การเกษตรในเขตพื้นที่

ตําบลแมกรณและพื้นที่

ใกลเคียง

กอสรางประตู

ระบายน้ําพรอม

ฝายกั้นน้ํา

ลําเหมืองโละ

1)งานกอสราง

ประตูระบายน้ํา

ขนาดกวาง 2.00 ม.

ยาว 2.00 ม. 

สูง  2.00 ม.

2)งานกอสรางฝาย

กั้นน้ํา คสล. ขนาด     

สันฝาย กวาง 0.40 ม.

ยาว 5.00 ม. 

สูง 1.50 ม.

227,800   227,800   รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับ

ผลประโยชน

1.การสงน้ํา

และการระบาย

น้ําสําหรับพื้นที่

การเกษตรใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

และพื้นที่ใกลเคียง

มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

2.สามารถ

ปองกันอุทกภัย

ไมใหปริมาณน้ํา

ในฤดูน้ําหลาก

ไหลเขาทวมพื้นที่

การเกษตรในเขต

พื้นที่ตําบลแมกรณ

และพื้นที่ใกลเคียง

กองชาง

งบประมาณ

13 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3)งานวางทอระบายน้ํา

 คสล. เสนผาศูนยกลาง

1.00 ม. จํานวน  10

ทอน  ลําเหมืองโละ 

บานปางกอก หมูที่ 9

ต.แมกรณ

อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

0 0 0 1,291,900 1,291,900

0 0 0 2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

14

งบประมาณ

แบบ ผ.02



แผนงาน

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1. แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

0 0 0 0 0 0 1 28,000 1 28,000 2 56,000

2. แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 2 14,000 2 14,000 4 28,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 3 42,000 3 42,000 6 84,000

บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

รวม 5 ป

15

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ VHF/FM

ชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต

จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

1. เครื่องรับสงวิทยุ VHF/FM 

ชนิดประจําที่

2. ขนาด 10 วัตต

3. ประกอบดวยตัวเครื่อง เพาเวอร

ซัพพลายไมโครโฟน

 -  -   - 28,000       28,000 สํานักงาน

ปลัดและ

งานปองกันฯ

16

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

งบประมาณและที่มา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน สวานกระแทก 

คุณสมบัติ  

- กําลังไฟฟา 430W

- มีโหมดการทํางาน 2 ระบบ 

(เจาะธรรมดา,เจาะคอนกรีต)

- ปรับหมุนไดซายขวา

- มาพรอมชุดกลอง

- ชุดดอกสวาน+ดอกไขควง

สมรรถนะการเจาะ

- คอนกรีต 13 มม.

- เหล็ก 13 มม.

- ไม 18 มม.

 -  -   - 4,000         4,000 กองชาง

งบประมาณและที่มา

17
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน สวานโรตารี่

คุณสมบัติ  

- มีความทนทาน

- ทํางานได 3 แบบ คือแบบหมุน

อยางเดียว , กระแทกอยางเดียว

และหมุนพรอมกระแทก

- ความเร็วของการหมุนกลับ

เหมือนกับการหมุนปกติ

- สามารถเปลี่ยนดอกสวานไดงาย

ดวยปุมสไลด

- สวิทยเปด-ปดขนาดใหญและมี

ปุมล็อกการทํางานตอเนื่อง

- มีไฟ LEDสองชิ้นงาน เพื่อความ

สวาง

- ใชกับถาน CB-325

Specification

- กําลังไฟฟาที่ใช 780w

 -  -   - 10,000       10,000 กองชาง

งบประมาณและที่มา

18
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
  - ความสามารถ คอนกรีต 24 มม.

(15/16")

 - ความสามารถ เหล็ก 13 มม.

(1/2")

  - ความสามารถ ไม 32 มม.

(1-1/4")

  - อัตราเจาะกระแทกตอนาที

0 - 4,500

  - ความเร็วรอบตัวเปลา(rpm)

0 - 1,100

  - ขนาดเครื่อง (มม.)

370x84x214 มม.

  - (ยาวxกวางxสูง)

14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")

  - คุณลักษณะ มีกลองเก็บเครื่อง+

ชุดดอกสวาน

0 0 0 42,000 42,000

0 0 0 3 3

งบประมาณและที่มา

19
แบบ ผ.03



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 1 

การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6 และ GMS

  - แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 2 2,927,500 2 2,927,500 4 5,855,000

20

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

แบบ ผ.01



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 4 

การพัฒนาดานการวางแผนการ

สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  

แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

  - แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 1 13,712,900 1 13,712,900 2 27,425,800

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 3 16,640,400 3 16,640,400 6 33,280,800

รวม 5 ป

21

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แบบ ผ.01



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดตั้งระบบ

ไฟฟาโซลาเซลล        

 ที่ทําการสํานักงาน

องคการบริหารสวน 

ตําบลแมกรณ

1. เพื่อลดการใช

พลังงานไฟฟา

ภายในสํานักงาน

อบต.แมกรณ 

ติดตั้งชุดระบบไฟฟา 

โซลาเซลล สามารถ

ผลิตกระแสไฟฟา    

ไดไมนอยกวา

30 KW/ชม.

- - - 1,000,000 1,000,000 รอยละ

ของคาใชจาย

ที่ลดลง

1. สํานักงาน 

อบต.แมกรณ 

ลดการใช

พลังงานไฟฟาลง

กองชาง

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และการบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน +6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

22

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

แบบ ผ.02/1



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

เปาหมาย (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. เพื่อประหยัด

คาใชจายภายใน

สํานักงาน อบต.

แมกรณ

อาคารสํานักงาน

อบต.แมกรณ

บานปาสักทอง ม.13

ต.แมกรณ อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย

- - - - - 2. คาใชจาย

ดานคาไฟฟา

ของสํานักงาน

อบต.แมกรณ

ลดลง

2 โครงการติดตั้งระบบ

ไฟฟาโซลาเซลลพื้นที่

การเกษตร ภายในพื้นที่

ตําบลแมกรณ

1. เพื่อลดการใช

พลังงานไฟฟา

ของเกษตรกร

2. เพื่อประหยัด

คาใชจายลด

ตนทุนการผลิต

ของเกษตรกร

ติดตั้งชุดระบบไฟฟา

ระบบโซลาเซลล

สามารถผลิตกระแส

ไฟฟาไดไมนอยกวา

380 V/ชม.

พื้นที่การเกษตร

ภายในพื้นที่ตําบล

แมกรณ

- - - 1,927,500 1,927,500 รอยละ

ของคาใชจาย

ที่ลดลง

1. เกษตรกร

ลดการใช

พลังงานไฟฟาลง

2. คาใชจาย

ตานทุนการผลิต

ของเกษตรกร

ลดลง

กองชาง

0 0 0 2,927,500 2,927,500

0 0 0 2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

23 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

แหลงทองเที่ยวหมูบาน

ทองเที่ยวโดยชุมชน

1. เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในหมูบาน

2. เพื่อภูมิทัศนที่

สวยงามดึงดูด

นักทองเที่ยวใหเขามา

ทองเที่ยวในหมูบาน

มากขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง

ทองเที่ยว หมูบานทองเที่ยว

โดยชุมชน ดังนี้

1) หมวดงานปรับปรุงผิว

จราจรโดยวิธี Overlay

ถนนสายบานเมืองรวง ม.5

ถึงบานแมสาด ม.4 

7,689,000 7,689,000 จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

เปนหมูบานที่มีภูมิ

ทัศนสวยงาม  

เพิ่มปริมาณ

นักทองเที่ยว 

ประชาชนในพื้นที่

มีรายไดเพิ่มขึ้น

จากปริมาณ

นักทองเที่ยวที่

กองชาง

24
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา

ที่ 2  การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developmant Goals-SDGs)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

4.1  แผนงานการเกษตร
งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
และบานฝงหมิ่น ม. 7 

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 5,590.00 ม.มีพื้นที่

ไมนอยกวา22,360ตร.ม.

2) หมวดงานขยายผิว

จราจรโดยการวางทอ

ระบายน้ํา Dia 1.00 ม.

ยาว 50.00 ม. 

บอพัก 4 บอ

       344,900        344,900 

3) หมวดงานขยายผิว

จราจรโดยการวางทอ

ระบายน้ํา Dia 0.40 ม.

       815,300        815,300 

4) หมวดงานปรับปรุง

ศูนยเรียนรูบานเมืองรวง

       820,500        820,500 

25

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5) หมวดงานกอสราง

อาคารหองน้ําบริเวณ

ศูนยเรียนรู

       205,700        205,700 

6)หมวดการปรับปรุง

จุดตามรอยพอ

       208,700        208,700 

7) หมวดงานปรับปรุงจุด

บานนี้มีรัก

       180,900        180,900 

8) หมวดงานปรับปรุงจุด

ของกินบานเฮา

       217,300        217,300 

9) หมวดงานปรับปรุงจุด

อบต.สอนเราคัดแยกขยะ

       259,700        259,700 

10)หมวดงานปรับปรุงจุด

ชมพูบอกรัก

       214,300        214,300 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11) หมวดปรับปรุงจุด

แมกรณตําบลนาอยู

204,000 204,000

12) หมวดงานปรับปรุง

จุดฐานดิน

152,300 152,300

13) หมวดงานปรับจุด

บานป-บานนอง

213,000 213,000

14) หมวดงานปรับปรุงจุด

หนาสูฟา

221,600 221,600

15)หมวดงานปรับปรุงจุด

มวนอกมวนใจ

188,300 188,300

16) หมวดงานปรับปรุงจุด

ชมดอย

220,400 220,400

17) หมวดงานปรับปรุงจุด

เสาตุง

880,700 880,700

27

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18) หมวดงานปรับปรุง

ปายหมูบานทองเที่ยว

พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย

บานเมืองรวง หมูที่ 5

ต.แมกรณ อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย

676,300 676,300

0 0 0 13,712,900 13,712,900

0 0 0 1 1รวมโครงการ
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