


 
 

 

สารบัญ 

หนา 

สวนท่ี  1     เหตุผลและความจำเปน                   1-5 
 
สวนท่ี  2     บัญชีสรุปโครงการพฒันาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  (แบบ ผ. 01)   6 
       เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2564  
       รายละเอียดโครงการพฒันาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) (แบบ ผ.02)   7-16 
       เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2564  
        
                         
                 ภาคผนวก 

  



 
 

คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถิ่น และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
แผนพัฒนาทองถิ ่นเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมทั ้งวางแนวทางเพื ่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
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 จึงจำเปนตองจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที่ 2/2564  เพื ่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน  ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 

 
 
  



 
 

สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ –

๒๕๖5)  ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 ขอ  22/1  เพื่อประโยชนของประชาชน  การเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่น  ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหสงราง

แผนพัฒนาทองถิ่นที ่เพิ ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา  ตามมาตรา 46 แหง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแต

วันที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จะดำเนินการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565    

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
(พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2564  เพื่อใหการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565  สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น และเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/1 โดยมีรายละเอียดโครงการที่จะตองดำเนินการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  2/2564  
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  2/2564         

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  9  โครงการ  งบประมาณ  2,051,000  บาท (สองลานหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

 
 
 

1. ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  9  โครงการ งบประมาณ  2,051,000 บาท  ดังนี ้
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแมกรณ  หมูที่ 1   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 600.00 ม. 
หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. ชนิดไมมีไหล
ทาง 
พรอมปายโครงการ ซอยบานนายทวี มะโน 
หวัน บานแมกรณ หมูท่ี 1 ต.แมกรณ 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)แกไข ครั้ง
ที่ 1/2562  หนา 76 ลำดับ 2 งบประมาณ ป 2564 
จำนวน 341,600 บาท และป 2565 จำนวน 341,600
บาท              

                                                                

โครงการกอสรางกนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแมกรณ  หมูที่ 1   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. 
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 360.00 ม. ชนิดไมมี 
ไหลทาง พรอมปายโครงการ  
ซอยบานนายทวี  มะโนหวัน เริ่มตนเช่ือมตอ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงถนนลูกรังเดิม 

2. โครงการกอสรางกนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแมสาด หมูที่ 4   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาว 700.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม 
นอยกวา 1,800 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ ซอยบานนายอารีย 
พรมเลข (ซอยกลางทุง) บานแมสาด หมูที่ 4 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)แกไข ครั้งที่  
1/2562  หนา 89 ลำดับ 19  
งบประมาณ ป 2564 จำนวน 524,000  
บาท และป 2565 จำนวน 524,000บาท                           

                     

โครงการกอสรางกนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแมสาด หมูที่ 4   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. 
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 360.00 ม. ชนิดไมมี 
ไหลทาง พรอมปายโครงการ  
ซอยกลางทุง เริ่มตนเช่ือมตอถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึง
ถนนลูกรังเดิม 
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รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 
3. โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวางทอ 
ระบายน้ำและฝาครอบไหลทางระยะทาง 
บานฝงหม่ิน หมูที่ 7   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
เสริมไหลทางพรอมวางทอระบายน้ำ/รางระบายน้ำและฝาครอบ
ไหลทางระยะทาง 200 ม.  หนาบานนายพร  ธรรมธิ ถึงหนา
บานนางออน  มามูล บานฝงหม่ิน    หมูท่ี 7 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565)แกไข คร้ังท่ี 1/2562 
หนา 102 ลำดับ 40  
งบประมาณ ป 2564 จำนวน 300,000  
บาท และป 2565 จำนวน 300,000บาท 

โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายใน 
หมูบาน บานฝงหม่ิน  หมูที่ 7   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
งานวางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลางกวาง 
0.40 ม. ยาว 180.00 ม.และบอพัก คสล. 
ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 
19 บอ พรอมงามถนดินไหลทาง พรอมปาย 
โครงการ เริ่มตนบานเลขที่ 50 ถึงบานนางออน 
มามูล บานเลขที่ 84 บานฝงหม่ิน หมูที่ 7 

4. กอสรางถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคาร
อเนกประสงคประจำหมูบาน      บานใหม หมูที่ 8 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00ม.ยาว 3.00 ม. 
สูง 2.50 ม. จำนวน 2 ถัง    พรอมปายโครงการ  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  หนา 9 
ลำดับ 1  
งบประมาณ ป 2564 จำนวน 302,675  

โครงการกอสรางถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมปรับปรุงระบบประปาประจำหมูบาน 
บานใหม  หมูที่ 8   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
1.กอสรางถึงเก็บน้ำ คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาว 3.00 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน 2 ถัง 
2.ยายและติดตั้งระบบถังเก็บน้ำเดิม  
จำนวน 1 ชุด พรอมปายโครงการ 
บริเวณอาคารอเนกประสงคประจำหมูบาน 
บานใหม หมูที่ 8 

5. โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน 
บานปางกอก  หมูที่ 9   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 205.00 ม. 
หนา 0.15 ม.       รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 615.00 ตร.ม. ชนิด
ไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ ซอย 4/1 
บานปางกอก หมูท่ี 9 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565 )แกไข คร้ังท่ี 1/2562 
หนา 106  ลำดับ 46  
งบประมาณ ป 2564 จำนวน 231,000  
บาท และป 2565 จำนวน 231,000บาท 

โครงการกอสรางกนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานปางกอก  หมูที่ 9 ซอย 4/1 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังน้ี  
1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 
37.00 ม. หนา  0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 111.00 
ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการ 
2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 
86.00 ม. หนา  0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 125800 
ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการ 
3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 
13.5.00 ม. หนา  0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 40.50 
ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  
พรอมปายโครงการ 
ซอย 4/1  บานปางกอก  หมูที่ 9 



4 
 
 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 
6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานปางริมกรณ  หมูที่ 10   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 270.00 ตร.ม. ชนิดไมมี
ไหลทางพรอมปายโครงการ ซอย บานเทิดไท 
บานปางริมกรณ หมูที่ 10 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565 )แกไข ครั้งที่ 1/2562  หนา 117  
ลำดับ 61 
งบประมาณ ป 2564 จำนวน 149,000 บาท  

โครงการกอสรางกนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานปางริมกรณ  หมูที่ 10 ซอยบานเทิดไท   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง  
3.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา  0.15 ม.  
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 225.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ  ซอยบานเทิดไทบานปางริมกรณ  หมูที่ 
10 

7. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองเขียว  หมูที่ 12   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 30.00 ม. 
หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 90.00 ตร.ม. ชนิดไมมี
ไหลทางพรอมปายโครงการ ซอยบานนางสาว 
ธัญธิญาวรรณ  ปอวา บานหนองเขียว   
หมูที่ 12 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565 )แกไข ครั้งที่ 1/2562 หนา 131  
ลำดับ 77 
งบประมาณ ป 2564 จำนวน 50,000 บาท งบประมาณ ป 
2565 จำนวน 50,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองเขียว  หมูที่ 12    
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง  
3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา  0.15 ม.  
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 180.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ  ซอยบานนายดูลา 
ปอวา บานไมมีเลขที่ ถึงบานนายจะอ่ือ จะทอ 
บานเลขที่ 636 บานหนองเขียว  หมูที่ 12 

8. โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองเขียว  หมูที่ 12   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 52.00 
ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 156.00 ตร.ม. ชนิด
ไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ ซอยบานนายดาวิ จะเตาะ
บานหนองเขียว  หมูที่ 12 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565 )แกไข ครั้งที่ 1/2562  หนา 133  
ลำดับ 79 
งบประมาณ ป 2564 จำนวน 86,000 บาท งบประมาณ ป 
2565 จำนวน 86,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองเขียว  หมูที่ 12    
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง  
3.00 ม. ยาว 39.00 ม. หนา  0.15 ม.  
รวมพื้นที่ไมนอยกวา 117.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ ซอยบานนายดาวิ 
จะเตาะ บานเลขที่ 370 ถึงบานนายกริตศร 
เพชรรัตน บานเลขที่ 290 บานหนองเขียว 
หมูที่ 12 

 
 
 



5 
 
 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 
9. โครงการกอสรางถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู 13 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
กอสราถังเก็บน้ำ คสล.ขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาว 3.00 ม.สูง 2.50 ม. จำนวน 3 ถัง 
พรอมวางทอระยะทาง464.00 ม.  
พรอมปายโครงการ สถานที่กอสราง  
บานปาสักทอง  หมู 13 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
หนา 9 ลำดับ 3  
งบประมาณ ป 2564 จำนวน 495,500  

โครงการกอสรางถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานปาสักทอง  หมูที่ 13   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม. 
ยาว 3.00 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน 2 ถัง 
พรอมวางทอระยะทาง 464.00 ม.   
พรอมปายโครงการ  บานปาสักทอง หมูที่ 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร

จํานวนโครง งบประมาณ จํานวนโครง งบประมาณ จํานวนโครง งบประมาณ จํานวนโครง งบประมาณ จํานวนโครง งบประมาณ จํานวนโครง งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร ที่ 1

การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน และระบบโล

จิสติกสเชื่อมโยงกลุม

จังหวัดกลุมอาเซียน+6

และ GMS

 - แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

0 0 0 0 0 0 0 0 9 2,051,000 9      2,051,000 

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 -          9 2,051,000 9 2,051,000 

6

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2564

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

แบบ ผ. 01



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมกรณ  หมูที่ 1  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 600.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 1,800 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอยบานนายทวี มะโน

หวัน บานแมกรณ หมูที่ 1 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมกรณ  หมูที่ 1  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 360.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 

ซอยบานนายทวี  มะโนหวัน จุดเริ่มตนพื้นที่การ

เกษตรนายทวี  มะโนหวัน จุดสิ้นสุดถึงพื้นที่

การเกษตรนายทวี  มะโนหวัน

บานแมกรณ  หมูที่ 1

 -  -  -  - 203,400     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง               
     สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2564

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และการบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน +6 และ GMS

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)แกไข ครั้งที่ 

1/2562  หนา 76 ลําดับ 2 

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 341,600 

บาท และป 2565 จํานวน 341,600บาท

 -  -  -  -  -

งบประมาณและที่มา

8 แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

2 โครงการกอสรางกนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมสาด หมูที่ 4  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 700.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 1,800 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอยบานนายอารีย

พรมเลข (ซอยกลางทุง) บานแมสาด หมูที่ 4

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)แกไข ครั้งที่ 

1/2562  หนา 89 ลําดับ 19 

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 524,000 

บาท และป 2565 จํานวน 524,000บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมสาด หมูที่ 4  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

3.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 360.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงการ 

ซอยกลางทุง จุดเริ่มตนพื้นที่การเกษตร

นายบุญภพ  เสียงใส จุดสิ้นสุดถึงพื้นที่การเกษตร

นางทองใบ  แสนมา  บานแมสาด หมูที่ 4

 -  -  -  - 203,400     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

9

งบประมาณและที่มา



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

3 โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวางทอ

ระบายน้ําและฝาครอบไหลทางระยะทาง

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
เสริมไหลทางพรอมวางทอระบายน้ํา/ราง

ระบายน้ําและฝาครอบไหลทางระยะทาง 200

 ม.  หนาบานนายพร  ธรรมธิ ถึงหนาบานนาง

ออน  มามูล บานฝงหมิ่น    หมูที่ 7

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)แกไข ครั้งที่ 1/2562

หนา 102 ลําดับ 40 

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 300,000 

บาท และป 2565 จํานวน 300,000บาท

โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายใน

หมูบาน บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

งานวางทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลางกวาง

0.40 ม. ยาว 180.00 ม.และบอพัก คสล.

ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม. จํานวน

19 บอ พรอมงานถมดินไหลทาง พรอมปาย

โครงการ จุดเริ่มตนบานเลขที่ 50 จุดสิ้นสุด

ถึงบานนางออน มามูล บานเลขที่ 84 

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

 -  -  -  - 356,400     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

10

งบประมาณและที่มา



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

4 กอสรางถังน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

อาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน      

บานใหม หมูที่ 8

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ถังน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00ม.

ยาว 3.00 ม. สูง 2.50 ม. จํานวน 2 ถัง    

พรอมปายโครงการ 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

หนา 9 ลําดับ 1 

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 302,675 

โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมปรับปรุงระบบประปาประจําหมูบาน

บานใหม  หมูที่ 8  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 3.00 ม. สูง 2.50 ม. จํานวน 2 ถัง

บริเวณอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน

บานใหม หมูที่ 8

 -  -  -  - 350,400     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

11

งบประมาณและที่มา



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

5 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน

บานปางกอก  หมูที่ 9  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 205.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 615.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย 4/1

บานปางกอก หมูที่ 9

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565 )แกไข ครั้งที่ 1/2562

หนา 106  ลําดับ 46 

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 231,000 

บาท และป 2565 จํานวน 231,000บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางกอก  หมูที่ 9 ซอย 4/1

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ 

จุดที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

3.00 ม. ยาว 37.00 ม. หนา  0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 111.00 ตร.ม. 

จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

3.00 ม. ยาว 86.00 ม. หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย กวา 258.00 ตร.ม. 

จุดที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

3.00 ม. ยาว 13.50 ม. หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 40.50 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ

ซอย 4/1  บานปางกอก  หมูที่ 9

 -  -  -  - 230,200     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

12

งบประมาณและที่มา



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางริมกรณ  หมูที่ 10  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 270.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย บานเทิดไท

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565 )แกไข ครั้งที่ 1/2562

หนา 117  ลําดับ 61

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 149,000 

บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางริมกรณ  หมูที่ 10 ซอยบานเทิดไท  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 

3.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 225.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปายโครงการ  ซอยบานเทิดไท

จุดเริ่มตนบานนายชูชาติ  พรหมโวหาร

จุดสิ้นสุดถึงบานนายยะสี กุยแกว            

บานเลขที่ 9849  บานปางริมกรณ  หมูที่ 10

 -  -  -  - 127,100     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

13

งบประมาณและที่มา



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

7 โครงการกอสรางถนน คสล.

บานหนองเขียว  หมูที่ 12  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 90.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอยบานนางสาว

ธัญธิญาวรรณ  ปอวา บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565 )แกไข ครั้งที่ 1/2562

หนา 131  ลําดับ 77

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 50,000 บาท

งบประมาณ ป 2565 จํานวน 50,000 บาท

 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองเขียว  หมูที่ 12   

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 

3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 180.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ  

จุดเริ่มตนบานนายดูลา  ปอวา บานไมมีเลขที่  

จุดสิ้นสุดถึงบานนายจะอื่อ จะทอ  บานเลขที่

363  บานหนองเขียว  หมูที่  12

 -  -  -  - 102,200     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

14

งบประมาณและที่มา



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

8 โครงการกอสรางถนน คสล.

บานหนองเขียว  หมูที่ 12  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 52.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 156.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอยบานนายดาวิ จะเตาะ

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565 )แกไข ครั้งที่ 1/2562

หนา 133  ลําดับ 79

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 86,000 บาท

งบประมาณ ป 2565 จํานวน 86,000 บาท

 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองเขียว  หมูที่ 12   

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 

3.00 ม. ยาว 39.00 ม. หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 117.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง พรอมปายโครงการ จุดเริ่มตนบาน

นายดาวิ  จะเตาะ บานเลขที่ 370 จุดสิ้นสุดถึง

บานนายกริตศร  เพชรรัตน บานเลขที่ 290 

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

 -  -  -  - 65,600       1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

15

งบประมาณและที่มา



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

9 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู 13

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสราถังเก็บน้ํา คสล.ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 3.00 ม.สูง 2.50 ม. จํานวน 3 ถัง

พรอมวางทอระยะทาง464.00 ม. 

พรอมปายโครงการ สถานที่กอสราง 

บานปาสักทอง  หมู 13

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

หนา 9 ลําดับ 3 

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 495,500 

โครงการกอสรางถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาสักทอง  หมูที่ 13  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 3.00 ม. สูง 2.50 ม. จํานวน 2 ถัง

พรอมวางทอระยะทาง 464.00 ม.  

พรอมปายโครงการ  บานปาสักทอง หมูที่ 13

 -  -  -  - 412,300     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

-            -            -             -             2,051,000  

0 0 0 0 9

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

16

งบประมาณและที่มา
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