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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการ
จัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– 
๒๕๖5)  ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62   
ไปแลวน้ัน   แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
และบางโครงการทีบ่รรจไุวไมตรงกับรายละเอยีดของโครงการ ดังน้ันองคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ จึงตองจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจ 
และหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทางบประมาณรายจายประจาป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม   
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ ไดดำเนินการจัดทาแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไว
ไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ  

ด้ังน้ันองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   ขอ ๙  ใหยกเลิกความใน ขอ ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน“ขอ ๒๒   
เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินไดโดยให
ดำเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจาเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๓) ผูบริหารทองถ่ิน พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลงเพื่อ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบริหาร สวน
ตำบล   สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการาบริหารสวนตำบล  เพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใชตอไป” 

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  1/2562   
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  1/2562  

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  517,000  บาท  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด  

กลุมอาเซียน+6และ GMS 
-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  497,000  บาท   
-  โครงการกอสรางโรงจอดรถ ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พรอมเท

คอนกรีตพื้นกวาง  7.00 เมตร  ยาว 42.00 เมตา หนา  0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไมนอยกวา  294.00 ตาราง
เมตร)  พรอมปายโครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด  สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  หมูที่ 13  
ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ  497,000  บาท   

2. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  1/2562   
2.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  1/2562  

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  20,000  บาท  ภายใตและแนวทางการพัฒนา   
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

    - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  20,000 บาท 
      - โครงการสงเสริมการเลนดนตรีพ้ืนเมืองและดุริยางค (อุดหนุนโรงเรียนบานแมกรณ)   

จำนวน 1 โครงการ  งบประมาณ  20,000 บาท 

รวมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  1/2562   
มีท้ังสิ้นจำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  517,000  บาท  (หาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

 



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

พื้นฐาน และระบบโลจิ

สติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรม 

 และการโยธา

 -  - 1      497,000  -  -  -  -   -  - 1     497,000 

รวม  -  - 1 497,000          -  -  -  -  -  - 1 497,000    

 -3-  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2562

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

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 2

ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคมและสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต การสาธารณสุข และ

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

 -  -  -  - 1 20,000   -  -  -  - 1 20,000    

รวม  -  -  -  - 1 20,000   -  -  -  - 1 20,000   

รวมทั้งสิ้น  -  - 1 497,000  1 20,000  -  -  -  - 2 517,000 

รวม 5 ป

 -4-

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แบบ ผ.01



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางโรงจอดรถ โครงการกอสรางโรงจอดรถ  - 497,000       -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

ขนาดกวาง 7.00 ม.  ยาว 30.00 ม.    

สูง 3.00 ม. พรอมเทคอนกรีตพื้นกวาง  

7.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. 

กวา 224.00 ตร.ม.

ขนาดกวาง 7.00 ม.  ยาว 40.00 ม. สูง 3.00 ม. 

พรอมเทคอนกรีตพื้นกวาง 7.00 ม. ยาว 42.00 ม. 

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 294.00 ตร.ม. 

พรอมปายโครงการ  ตามแบบที่ อบต.กําหนด

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ  

งบประมาณรายจาย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 

2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

 ครั้งที่ 2/2561

งบประมาณ  300,000 บาท 

หนา 28 ลําดับที่ 3

 -       497,000  -  -  -

งบประมาณและที่มา

 -5-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

แบบ ผ.02



2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

1 โครงการเลี้ยงไกพันธุไก              

(อุดหนุนโรงเรียนบานแมกรณ)

โครงการสงเสริมการเลนดนตรีพื้นเมืองและดุริยางค  -  - 20,000       -  - เนื่องจากไดรับการประสาน

จากทางโรงเรียนบานแมกรณ 

เพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 งบประมาณ  20,000 บาท            

หนา 155     ลําดับที่ 28

 -  -      20,000  -  -รวม

 -6-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2562

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02
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