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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกจิและอำนาจหนาที่ของ
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 1/2564  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  

ในการน้ี  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ไดรับแจงจากประชาชนในพื้นที่ วาไดรับความเดือดรอน
จากดินไหลทับบานเรือน ในชวงฤดูฝน   

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
(พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2564  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน พ.ศ. 
2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/1 เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน เนื่องจากผลกระทบจากดินไหลทับบานเรือนประชาชน ในชวงฤดูฝน  โดยมีรายละเอียด
โครงการที่จะตองดำเนินการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

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

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  210,300  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามรอยบาทถวน) 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร... 



2 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  210,300 บาท  ดังนี ้
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เดิม) 
 - โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอมพนังกั้นดิน บานปางกอก  หมูที่ 9 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  รางระบายน้ำ พรอมพนังกัน้ดิน ยาว  55.00 ม. ซอย 4/1  บานปางกอก หมูที่ 9  
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน)  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) แกไขครั้งที่ 1/2562 หนา 111 ลำดับ 
53 งบประมาณ ป 2564  จำนวน  130,000 บาท และงบประมาณ ป 2565 จำนวน  130,000 บาท 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน (เปลี่ยนแปลงใหม) 
 - โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก  บานปางกอก หมูที่ 9   
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  กอสรางรางระบายน้ำ คสล.  ขนาดยาว 89.00 ม. กวาง 0.30 ม.  ลึก 0.50 ม. 
พรอมฝาปด  พรอมปายโครงการ  สถานที่กอสราง ซอย 4/2 บานปางกอก  หมูที่  9  ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง
เชียงราย  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ  ป 2564  จำนวน  210,300  บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นสามรอยบาทถวน) 
 

         
 



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมพนัง

กั้นดิน บานปางกอก  หมูที่ 9  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

รางระบายน้ํา พรอมพนังกั้นดิน 

ยาว 55.00 ม. ซอย 4/1 บานปางกอก 

หมูที่ 9

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)แกไข ครั้งที่ 

1/2562  หนา 111 ลําดับ 53 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานปางกอก หมูที่ 9

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.ขนาดยาว 89.00 ม.

กวาง 0.30 ม. ลึก 0.50 ม. พรอมฝาปด

พรอมปายโครงการ 

สถานที่กอสราง ซอย  4/2 บานปางกอก หมูที่ 9

ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย

 -  -  - 210,300      - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง                
    สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และการบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เหตุผล

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

งบประมาณ ป 2564 จํานวน 130,000 

บาท และป 2565 จํานวน 130,000 บาท

 -  -  -  -  -

0 0 0 210,300     0

0 0 0 1 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

5 แบบ ผ. 02
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