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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  
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 4/2563  เพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน     
ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563  

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 4/2563  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  4/2563  
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  4/2563     

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  5  โครงการ  งบประมาณ  520,000  บาท (หาแสนสองหมื่นบาทถวน) ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร... 
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1. ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสขุ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ     

แผนงานสาธารณสุข  จำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถวน) ดังนี้  
        1.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี  งบประมาณ 5,900 บาท 
 2. โครงการพัฒนาระบบสุขาภาบาลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรสีิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 5,900 บาท 
 3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรสีิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพรียพฒันรัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี  งบประมาณ  8,200 บาท  

   
2. ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน  2 โครงการ งบประมาณ  500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ดังนี้ 
 1.  โครงการฝกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดานขยะ , 

ประปาหมูบาน ,การจัดการทรัพยากรน้ำและหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน 400,000 บาท 
  2. โครงการจดัการสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะ  จำนวน  100,000 บาท 

 



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)

ยุทธศาสตรที่  2  

การพัฒนาดานสังคม 

สงเสริมคุณภาพชีวิต  

การสาธารณสุข การศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ

 - แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 3 20,000       3 20,000        6 40,000          

ยุทธศาสตรที่ 5

การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

 - แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 2 500,000     2 500,000     4 1,000,000     

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 5 520,000    5 520,000     10 1,040,000    

รวม 5 ป
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4/2563

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565

แบบ ผ. 01



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข        

  บานปาสักทอง  หมูที่ 13

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข          

บานปาสักทอง  หมูที่ 13

1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

2/2562 หนา 30  ลําดับที่ 37

งบประมาณป 2564และ 2565

จํานวน 4,850 บาท)

วัตถุประสงค 

1 เพื่อใหประชาชนมีความรูและมีทักษะใน

การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวยตนเอง

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จ

พระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราช

นารี

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหประชาชนไดตรวจสุขภาพและมีความรู

ดานการดูแลภาพและมีความรูดานการดูแล

สุขภาพที่เหมาะสม

 -  -  - 5,900          5,900         1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.   

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  4/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

2.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย  ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัด  ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข , ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

2. เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงการตรวจ

มะเร็งเตานมและการดูแลสุขภาพตนเอง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1 ประชาชนมีความรูและมีทักษะในการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวยตนเองอยาง

ถูกตอง  

2. ประชาชนตระหนักถึงการตรวจมะเร็ง

เตานมและการดูแลสุขภาพตนเอง

2. เพื่อใหประชาชนมีความรูดานการดูแล

สุขภาพตนเองอยางถูกตอง

3. เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนัก

และเห็นความสําคัญใหความสนใจ

และใสใจในสุขภาพของตนเองและคนใน

ครอบครัว

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1.ประชาชนมีความรูดานการดูแลสุขภาพตนเอง

อยางถูกตอง 

2. ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความ

สําคัญใหความสนใจและใสใจในสุขภาพของ

ตนเองและคนในครอบครัว

5

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

2 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

2/2562 หนา 30  ลําดับที่ 37

งบประมาณป 2564และ 2565

จํานวน 4,850 บาท)

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหคนในชุมชนมีภาวะโภชนาการ

และสุขภาพรางกายแข็งแรง     

2. เพื่อใหคนในชุมชนมีความรูดาน

โภชนาการแมและเด็ก

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ 

สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค

1. เพื่อรณรงค สงเสริมใหมีการพัฒนาและทํา

ความสะอาดบานตามหลักสุขาภิบาล

2. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือน

ที่ถูกตอง

 -  -  - 5,900          5,900         1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.   

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

6

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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




ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. คนในชุมชนมีภาวะโภชนาการ

และสุขภาพรางกายแข็งแรง  

2. คนในชุมชนมีความรูดานโภชนาการ

แมและเด็กเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดลอมในหมูบาน/ชุมชน

4. เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักให

ประชาชนมีความใสใจตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

ที่ดี

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

และทําความสะอาดบานและชุมชนตามหลัก

สุขาภิบาล

2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือน

ที่ถูกตอง

3 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา

ลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี

 -  -  - 8,200          8,200         1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.   

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

7

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

(ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

2/2562 หนา 31  ลําดับที่ 39

งบประมาณป 2564และ 2565

จํานวน 6,950 บาท)

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุมปองกันโรค

หนอนพยาธิ

2. เพื่อใหประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุก

สะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ประชาชนมีความเรื่องการควบคุมปองกัน

โรคหนอนพยาธิมากขึ้น

2. ประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุก สะอาด

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ประชาชนไดรับการตรวจหาหนอนพยาธิ




วัตถุประสงค

1. เพื่อใหความรูเรื่องการควบคุมปองกันโรค

หนอนพยาธิ

2. เพื่อใหประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุก

สะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ประชาชนมีความเรื่องการควบคุมปองกัน

โรคหนอนพยาธิมากขึ้น

2. ประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุก สะอาด

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ประชาชนไดรับการตรวจหาหนอนพยาธิ

 -  -  - 20,000       20,000       

 -  -  - 3 3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

8

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 13 

หมูบาน

วัตถุประสงค 

- เพื่อนําคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ของตําบลแมกรณ ศึกษาดูงาน เพื่อประสิทธิ

ภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการ

ขยะ จากหนวยงาน/ชุมชน/เอกชน 

ที่ประสบผลสําเร็จ หรือสามารถพัฒนาเปน

ตนแบบ/แนวคิด/ตอยอดในการบริหาร

จัดการขยะของตําบลแมกรณใหยั่งยืน

และมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

โครงการฝกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมดานขยะ ,

ประปาหมูบาน ,การจัดการทรัพยากรน้ํา

และหมูบานทองเที่ยวโดยชุมชน

วัตถุประสงค  

- เพื่อนําพนักงานเจาหนาที่ของ อบต.

แมกรณ ที่เกี่ยวของ , คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะ และคณะกรรมการประปาหมูบาน

ของตําบลํามกรณ เขารับการฝกอบรมและศึกษา

ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู 

การบริหารจัดการขยะและประปาหมูบาน 

จากหนวยงาน/ชุมชน/เอกชน ที่ประสบผลสําเร็จ

โดยชุมชน หรือสามารถนํามาพัฒนาเปนตนแบบ

 -  -  - 400,000      400,000     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต. 

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

9

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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




เปาหมาย  

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะสามารถ

นําสิ่งที่ไดจากการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู มาพัฒนาตอยอดแนวคิดใหกับ

หมูบาน/ตําบล

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

- คณะกรรมการบริหารจัดการขยะของ

ตําบลแมกรณ ศึกษาดูงาน เพื่อประสิทธิภาพ

 แลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการขยะ 

จากหนวยงาน/ชุมชน/เอกชน ที่ประสบ

ผลสําเร็จ หรือสามารถพัฒนาเปนตนแบบ/

แนวคิด/ตอยอดในการบริหารจัดการขยะ

ของตําบลแมกรณใหยั่งยืนขึ้นไป

ตอยอดแนวคิดและการดําเนินงานในหมูบาน

และตําบลแมกรณไดยั่งยืน

เปาหมาย  

1. พนักงานเจาหนาที่ อบต.แมกรณ 

จํานวน 20 คน 

2. คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

และคณะกรรมการบริหารประปาหมูบาน

ของตําบลแมกรณ  จํานวน 140 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

- พนักงานเจาหนาที่ คณะกรรมการบริหาร

จัดการขยะ และคณะกรรมการบริหารประปา

หมูบานสามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม

และศึกษาดูงานมาพัฒนาและตอยอดแนวคิดใน

การบริหารจัดการขยะและน้ําประปาในหมูบาน

ใหประสบผลสําเร็จและยั่งยืน

งบประมาณและที่มา

10 แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 

ครั้งที่  2/2563 หนา  47 ลําดับ  6  

งบประมาณ  ป  2564-2565 

จํานวน  150,000 บาท

2 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและบริหาร

จัดการขยะ

วัตถุประสงค 

- เพื่อใหการบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอมของตําบลแมกรณเปนไปใน

รูปแบบของชุมชนมีสวนรวม

เปาหมาย 

- แมกรณตําบลนาอยุอยางยั่งยืน

โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะ

วัตถุประสงค 

- เพื่อใหการบริหารจัดการชยะและสิ่งแวดลอม

ของตําบลแมกรณเปนไปในรูปแบบของชุมชนมี

สวนรวมมีความยั่งยืน สามารถเพิ่มรายได

 ลดรายจาย สรางความมั่งคง ปลอดภัยทางดาน

อาหาร และสงเสริมการทองเที่ยว ในชุมชน

เปาหมาย 

- แมกรณตําบลนาอยุอยางยั่งยืน

 -  -  - 100,000      100,000     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต. 

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย
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ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอง รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

- ตําบลแมกรณมีการบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 

1/2563 หนา 50 ลําดับ 10 

งบประมาณ ป 2564-2565 

จํานวน 50,000 บาท

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

- ตําบลแมกรณมีการบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน โดยยึดหลักการมีสวนรวม

ของชุมชน ชุมชนสามารถสรางรายไดและลด

รายจาย รวมถึงสรางความมั่นคงปลอดภัย

ทางดานอาหารและสงเสริมการทองเที่ยวใน

หมูบานทองเที่ยวโดยชุมชนของตําบลแมกรณ

 -  -  - 500,000     500,000     

 -  -  - 2 2

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา
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