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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2563  
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 5/2563  เพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน     
ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 

 
 
  



1 

สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
ตามที่  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 –  

2565)  ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 ไปแลวน้ัน 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ขอ ๒๒/1  เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหสงราง

แผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา  ตามมาตรา 46 แหง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแต

วันที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว 

 ในการน้ี  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  มีความจำเปนที่จะตองดำเนินการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565) 

1.  เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

2. เพื่อความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยสินของเด็กนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนองคการบริหาร 

สวนตำบลแมกรณ  

ด้ังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   จึงจำเปนตองดำเนินการเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน   
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ครั้งที่ 5/2563  โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน  พ.ศ. 
2548 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ขอ ๒๒/1  เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของเด็กนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนองคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณ  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริการประชาชน  และการบริหารงานขององคืการบริหารสวน
ตำบลแมกรณ  โอยมีรายละเอียดโครงการที่จะตองดำเนินการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี  

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  5/2563  
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี  5/2563     

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  666,302  บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันสามรอยสอง-
บาทถวน) ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร... 

 
 
 
 
 
 



2 
ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  309,303 บาท  ดังนี ้
 - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13   
ปริมาณงานกอสราง  ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว 139.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 556.00 ตร.ม. 
ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงากร  สถานที่กอสราง ซอยบานนายเปน  ปนนา ถึงบานนายภพ  มณีวรรณ  
บานปาสกัทอง  หมูที่  13  ตำบลแมกรณ  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ  309,303 บาท 
(สามแสนเกาพันสามรอยสามบาทถวน) 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคณุภาพชวิีต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  356,999 บาท  ดังนี้  
- โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณโรงเรียนองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ปริมาณงานกอสราง  กอสรางรั้ว ขนาดยาว 106.00 ม. สูง 2.00 ม. พรอมประตูเขา – ออก  พรอมปายโครงการ 
สถานที่กอสราง ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  บานปาสักทอง  หมูที่ 13 ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ  356,999 บาท (สามแสนหาหมื่นหกพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน) 

         
 



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 1      309,303 0 0 1         309,303 

3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2564

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

แบบ ผ. 01



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 

การศึกษาศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ

 - แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 0 0 0 0 0 0

1 356,999  

0 0

1 356,999     

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 2 666,302  0 0 2         666,302    

4

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



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาสักทอง  หมูที่ 13  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 

4.00 ม.ยาว 100.00 ม หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 400.00 ตร. ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 

บานปาสักทอง หมูที่ 13 ต.แมกรณ  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานปาสักทอง  หมูที่ 13  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 

4.00 ม.ยาว 139.00 ม หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 556.00 ตร. ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการ 

บานปาสักทอง หมูที่ 13 ต.แมกรณ

 -  -  - 309,303       - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

 3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง               
     สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  5/2563

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

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

เริ่มตนเชื่อมตอถนน คสล.เดิมถึงถนนลูกรัง

เดิม

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

1/2563  หนา 13 ลําดับ 11 

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 225,605 

บาท และป 2565 จํานวน 330,000 บาท

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ซอยบานนายเปง  ปนนา ถึงบานนายภพ

มณีวรรณ  บานปาสักทอง หมูที่ 13 

ตําบลแมกรณ  อําเภอเมืองเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย

 -  -  -  -  -

0 0 0 309,303     0

0 0 0 1 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

6 แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

2 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

กอสรางรั้ว ขนาดยาว 108.00 ม. 

พรอมประตูเขา - ออก พรอมปายโครงการ 

โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)แกไขครั้งที่ 

1/2562  หนา 258 ลําดับ 8 

งบประมาณ ป 2563 จํานวน 352,000 

บาท

โครงการกอสรางรั้วรอบบริเวณโรงเรียน

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

กอสรางรั้ว ขนาดยาว 106.00 ม. สูง 2.00 ม. 

พรอมประตูเขา - ออก พรอมปายโครงการ 

โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

บานปาสักทอง  หมูที่ 13  ต.แมกรณ

อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

 -  -  - 356,999       - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

0 0 0 356,999     0

0 0 0 1 0รวมโครงการ

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  5/2563

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย  ที่  6  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมสุษยเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข ,ที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

แบบ ผ. 02
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