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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป   งบประมาณรายจายเพิ่ ม เติม                 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน   ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการ
ที่บรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  เพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน     
ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563  

ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทางบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบประมาณ 
จากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่
กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน           
แตการจัดทำแผนพัฒ นาท องถ่ิน   ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบ ริห าร นโยบายรัฐบาล  นโยบาย
กระทรวงมหาดไทยและเพื่อบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลแมกรณ  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ  

ด้ังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2/2563  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

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

เพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ

คณะกรรมการพัฒนา สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ

บริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  

และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทรายโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใช  

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  2/2563  
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  2/2563     

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  497,900  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร... 
 
 



2 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  497,900  บาท ดังนี้ 
       1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 293.00 ม. หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 879.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง บานปางรมิกรณ  หมูที่ 10  ซอย 2  งบประมาณ  
497,900 บาท 

   สายทางที่  1  เริ่มตนเช่ือถนนคอนกรีตเดิม ถึงบานนางสาวเจษฎาพร  จะแสง บานเลขที่ 183 
   สายทางที่  2  เริ่มตนบานนายสมชาย  บุญธรรม บานเลขที่ 440 ถึงบานนางเสาร  อายขอดแกว 

บานเลขที่ 138 



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

 บานปางริมกรณ  หมูที่ 10

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานปางริมกรณ  หมูที่ 10

 -  - 497,900      -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 

265.00 ม. หนา 0.5 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 795.00 ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ ซอยปางทายาว (ซอย 

2) บานปางริมกรณ  หมูที่ 10

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 293.00 ม.    

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 879.00 

ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ  

ซอย 2  บานปางริมกรณ  หมูที่ 10              

สายทางที่ 1  เริ่มตนเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ถึง

บานนางสาวเจษฎาพร  จะแสง บานเลขที่ 183

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง                
    สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ 
GMS และ ASEAN

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) แกไขครั้งที่ 1/2562  หนา

 112 ลําดับ 55 งบประมาณ  110,000

 ป 2562 ,330,000 บาท    ป 2564 

และ 330,000 ป 2565

สายทางที่ 2 เริ่มตนบานนายสมชาย  บุญธรรม 

บานเลขที่ 440 ถึงบานนางเสาร อายขอดแกว 

บานเลขที่ 138

-            -             497,900     -             -             

 -  - 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

5
แบบ ผ. 02
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