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คำนำ 
 

ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  ขอ  21 

การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่

แกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ 

พรอมทั้งแจงสภาทองถ่ิน  อำเภอ และจังหวัดทราบดวย   

การแกไข  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน ให
ถูกตอง  โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ได
ดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) และประกาศใชเมื่อวันที่  14  เดือน 
มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ไปแลว  และภายหลังไดมีการตรวจพบรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับดังกลาว  
พบวามีขอควรแกไขในบางจุด  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  หมวด  4 
ขอ  21  การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งความหมายของการแกไข  หมายความวา  
การแกไขขอผิดพลาด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน  หรือแผนดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและ
สาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   

  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

แกไข  ครั้งที่  1/2564  ฉบับน้ี  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำป  และตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางมีประสิทธิภาพ  ตอไป 

 

องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 
 
 
  



-1- 

 
สวนที่  1 

เหตุผลความจำเปน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนา 

ทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผน 

พัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน ใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62  ไปแลวน้ัน  และ

ภายหลังไดมีการตรวจพบรายละเอียดของแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับดังกลาว  พบวามีขอควรแกไขในบางจุด  ซึ่งตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  หมวด  4  ขอ  21  การแกไขแผนพัฒนา

ทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งความหมายของการแกไข  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน  หรือแผนดำเนินงานใหถูกตอง  โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แกไข ครั้งที่ 1/2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพฒันาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4 ขอ 21 

การแกไขแผนพฒันาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน  ซึ่งความหมายของการแกไข หมายความวา  การแกไข

ขอผิดพลาด ในแผนพฒันาทองถ่ิน หรอืแผนดำเนินงานใหถูกตอง โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิม

เปลี่ยนแปลงไป  เมื่อผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันทีผู่บริหารทองถ่ินเหน็ชอบ  พรอมทั้งแจงสภาทองถ่ิน  อำเภอ และจงัหวัด

ทราบดวย  



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 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัวยูแบบมี

ฝาปดพรอมเทถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 9 บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อระบายน้ําที่พัดพา    

ดินโคลนลงมาถมถนน

1.กอสรางราง

ระบายน้ํา

คอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดปาก 

กวาง 0.30 ม. 

ยาว 40.00 ม.  

ลึก 0.50 ม.     

- - - 130,800 - ขนาดของ

รางระบายน้ํา

และถนน คสล.

เปนไปตาม

มาตรฐาน

มีรางระบายน้ํา

ถนนไมมีดินโคลน

มีความปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป - มา

กองชาง

3

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

งบประมาณ

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

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

(แผนพัฒนาทองถิ่น   

พ.ศ.2561-2565 

เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2564 

หนา 11 ลําดับ 7   

แกไขขอความจากปงบ 

ประมาณ 2565 เปน

ปงบประมาณ 2564)

2.งานรื้อและ    

เทถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม.

ยาว 9.00 ม. 

หนา 0.15 ม. 

พรอมปาย

โครงการ ซอย 9 

จุดเริ่มตน บาน

นางภาศรี       

ทิพยนพคุณ 

บานเลขที่  26 

จุดสิ้นสุดถึงบาน  

นายอมรพงษ    

ตุยยวง บานเลขที่

 24  บาน      

ปางริมกรณ

หมูที่ 10

งบประมาณ

4 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

2 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองเขียว หมูที่ 12 

(แผนพัฒนาทองถิ่น     

พ.ศ. 2561 -  2565 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 

2/2564 หนา 14  

ลําดับ 7 แกไขขอความ

จากปงบประมาณ 2565

 เปนปงบประมาณ 2564)

เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจรไป

มาของประชาชน

กอสรางถนนคอน 

กรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกวาง 3.00 ม.

    ยาว 60.00 ม.  

 หนา  0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอย

กวา180.00 ตร.ม. 

ชนิดไมมีไหลทาง 

พรอมปายโครงการ  

จุดเริ่มตนบาน    

นายดูลา  ปอวา  

บานไมมีเลขที่  

จุดสิ้นสุดถึงบาน  

นายจะอื่อ จะทอ  

บานเลขที่ 363  

บานหนองเขียว   

หมูที่  12  

- - - 102,200 - ขนาดของถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กเปนไป

ตามมาตรฐาน

ทําใหประชาชน

เดินทางสะดวก 

 และปลอดภัย

กองชาง

งบประมาณ

5 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

3 โครงการปรับปรุงระบบ

กรองน้ําประปาหมูบาน 

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

(แผนพัฒนาทองถิ่น     

พ.ศ. 2561 -  2565 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

หนา 4 ลําดับ 1 แกไข

ขอความจากปงบประมาณ

 2565 เปนปงบประมาณ

 2564) 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําที่

สะอาดสําหรับอุปโภค

บริโภค

ปรับปรุงอาคาร

หอสงน้ําประจํา 

หมูบาน

1.งานกอสราง

หลังคาคลุมลาน  

ขนาดกวาง

4.00 ม.         

ยาว 8.40 ม.    

สูง 2.50 ม.

2.งานปรับปรุง

ระบบกรองน้ํา    

ขนาดเสนผาศูนย 

กลาง 1.00 ม.

 - - - 176,200 - รอยละของ

ประชาชน     

ที่ไดรับผล 

ประโยชน

ประชาชน

มีน้ําที่สะอาด

สําหรับอุปโภค

บริโภค

กองชาง

6

งบประมาณ

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

พรอมเปลี่ยนปมน้ํา

แบบหอยโขง

ขนาด 3 แรงมา

220 V และ

เปลี่ยนระบบทอ 

สงน้ําขึ้นหอถังสูง 

ความยาวไมนอย 

กวา 22.00 ม.

พรอมปายโครงการ

สถานที่ ระบบ

ประปาหมูบาน

บานเวียงหวาย

หมูที่ 2

0 0 0 409,200 0

0 0 0 3 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

7

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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