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คำนำ 
 

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 ขอ 21  การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจ
ของผูบริหารทองถิ่น  เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ  พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น   อำเภอ  
และจังหวัดทราบดวย  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867  ลงวันที่  6  
กรกฎาคม  2564  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ขอ 2 
ผูบริหารทองถ่ินมีอำนาจในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน ใน “ราคากลาง” แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงข้ึนจากแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแกไข “แผนงาน” ตามรูปแบบ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจำปงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
และการ “แกไขปที่จะดำเนินการ” ตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 

การแกไข  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน  
ใหถูกตอง  โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ไดดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) และประกาศใชเมื่อวันที่  14  เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ไปแลว   แตเพื่อเปนการชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  จึงมีความ
จำเปนตองแกไขปที่จะเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จากเดิมจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  แกไข
เปนดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
แกไขครั้งที่  2/2564  ฉบับน้ี  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำป  และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางมีประสิทธิภาพ  ตอไป 
 

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 ขอ 21  การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น  เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ  พรอมทั้งแจงสภาทองถ่ิน   
อำเภอ  และจังหวัดทราบดวย  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867  ลงวันที่  
6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ 2 
ผูบริหารทองถ่ินมีอำนาจในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน ใน “ราคากลาง” แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงข้ึนจากแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแกไข “แผนงาน” ตามรูปแบบ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจำปงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
การ “แกไขปที ่จะดำเนินการ” ตามโครงการพัฒนาที ่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ ่นใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 
 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561  -  2565)  และประกาศใชเมื่อวันที่  14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562  ไปแลว  แตเพื่อเปนการ
ชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  จึงมีความจำเปนตองแกไขปที่จะเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
จากเดิมจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  แกไขเปนดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แกไขครั้งที่ 2/2564  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 

ที่ มท 0810.3/ว 3867  ลงวันที่  6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพฒันาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 



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)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน และระบบโล

จิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS

แผนงานอุตสาหกรรมและ    

การโยธา
- - - - - -             1 176,200     - -             1         176,200

รวม - - -      - -      - 1         176,200    -      -            1         176,200

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 1 176,200 - - 1         176,200

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 2/2564

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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 โครงการปรับปรุงระบบ

กรองน้ําประปาหมูบาน 

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนมีน้ําที่

สะอาดสําหรับอุปโภค

บริโภค

ปรับปรุงอาคารหอสง

น้ําประจําหมูบาน

1.งานกอสราง

หลังคา

คลุมลาน ขนาดกวาง

4.00 ม. ยาว 

8.40ม.สูง 2.50 ม.

(ตอ)

 - - - 176,200  - รอยละของ

ประชาชนที่ได

รับผลประโยชน

ประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค

บริโภค

กองชาง

3

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

งบประมาณ

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุนและบริการ โลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ.2561-

2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 

2/2564 หนา 9-10 

ลําดับ 1  แกไขโดยการ

ยายปที่ดําเนินการจากป

งบประมาณ 2565 

เปนปงบประมาณ 2564

2.งานปรับปรุงระบบ

กรองน้ํา ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 

1.00 ม.

พรอมเปลี่ยนปมน้ํา

แบบหอยโขง

ขนาด 3 แรงมา

220 V และเปลี่ยน

ระบบทอสงน้ําขึ้นหอ

ถังสูง ความยาวไม

นอยกวา 22.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่ ระบบ

ประปา

หมูบาน 

บานเวียงหวาย 

หมูที่ 2

0 0 0 176,200 0

0 0 0 1 0

งบประมาณ

4

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02
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