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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับนี้  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถิ่นในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซ่ึงไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถิ่น  และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559  และ  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
แผนพัฒนาทองถ ิ ่นเป นกรอบในการจ ัดทำงบประมาณรายจ ายประจำป   งบประมาณรายจ ายเพ ิ ่มเติม                    
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น  แตการ 
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร  และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน      
ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  และบางโครงการท่ีบรรจุไว
ไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ  ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน          
(พ.ศ.  2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565  เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และเพ่ือให
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
ตามที่  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ –

๒๕๖5)  ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เม่ือวันท่ี 14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 “ขอ  22 เพื่อประโยชนของประชาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นอาจเพิ ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ ่นได  และใหใชแผนพัฒนาทองถิ ่นเปนกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณ จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมท้ัง

วางแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น” สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา          

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เพิ ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน       

นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  

1.  ไดรับประสานจากผูใหญบาน หมูที่ 10 บานปางริมกรณเรื่องปญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใชอุปโภค บริโภค 

ทางองคการบริหารสวนตำบลแมกรณจึงไดทำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อกอสราง

ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญมาก  ในการนี้องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จึงตองเตรียมความพรอมในดาน

สถานท่ี  แหลงน้ำดิบ  ระบบไฟฟา ฯลฯ เพ่ือรองรับโครงการดังกลาว   

2.  นโยบายดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  เพ่ือเปนการตอยอดการบริหารจัดการขยะภายในตำบล 

แมกรณ  ยังมีหมูบานท่ีกำลังจะดำเนินการเก่ียวกับการสรางจิตสำนึกในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน  คือบาน 

ปางกองและบานปางกลาง  ซ่ึงเปนหมูบานบริวาร  บานแมสาด  หมูท่ี  4 

3.  เพ่ือรองรับโครงการท่ีจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4.  ไดรับการประสานจากผูใหญบาน  หมูท่ี  5 บานเมืองรวง  เรื่องถนนชำรุดเสียหาย 

5.  ไดรับการประสานจากผูใหญบาน  หมูท่ี  10 บานปางริมกรณ  เรื่องถนนชำรุดเสียหาย 

6.  ไดรับการประสานจากผูใหญบาน  หมูท่ี  13 บานปาสักทอง  เรื่องถนนชำรุดเสียหาย 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ เพ่ิมเติมแผนพัฒนา 

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่  1/2565  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับโครงการที่จะไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี ่ยวของ และเพื่อแกไขบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  และเพื่อให

นโยบายของผูบริหารเปนไปตามเปาประสงค  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน 

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผล

และความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการ... 
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 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม

มาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

   เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช          

 1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2565  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2565 (แบบ ผ.02)  
มีจำนวน 5 โครงการ งบประมาณ  1,631,100.- บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ  1,631,100.- บาท ดังนี้ 
1.  โครงการงานขุดเจาะบอน้ำบาดาล บริเวณฌาปณสถาน บานปางริมกรณ  งบประมาณ  642,100 บาท 
ปริมาณงาน  1.1 งานขุดเจาะบอบาดาล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา 200 เมตร  

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แบบกรุรอบบอ 
1.2 งานระบบสงน้ำเขาถังเก็บน้ำ ความยาวทอสงน้ำไมนอยกวา 52.00 เมตร 

สถานท่ี บริเวณฌาปณสถานบานปางริมกรณ  หมูท่ี 10 ต.แมกรณ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
 2  โครงการขยายเขตระบบไฟฟา 3 เฟส ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญมาก บานปางริมกรณ         
หมูท่ี 10 งบประมาณ  60,000 บาท 
ปริมาณงาน  ขยายเขตระบบไฟฟา 3 เฟส ระยะทางยาว 50 ม.พรอมมิเตอร+อุปกรณพวงระบบประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญมาก 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 บานปางริมกรณ หมูท่ี 10 งบประมาณ 145,000 
บาท   
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 85.00 ม.หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 255.00 
ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง พรอมปายโครงการซอย 6/1 บานปางรมิกรณ หมูท่ี 10 ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย 
 4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการรื้อถนนเดิมพรอมเทถนน คสล.ใหม  บานปาสักทอง  หมูท่ี 13 

งบประมาณ  305,000 บาท 

ปริมาณงาน  กอสรางถนน คสล.จำนวน 2 จุด ดังนี้ 
จุดท่ี 1 ถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00 ม.  ยาว 60.00 ม.  หนา 0.15 ม.  รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 240.00 

ตร.ม.  จุดเริ่มตนบานไมมีเลขท่ี  บานนายสุเทพ  ศรีลังกา  จุดสิ้นสุดบานเลขท่ี 158 บานนายชมปอน เอ้ืองคำ 
จุดท่ี 2 ถนน คสล.ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 64.00 ม.หนา 0.15 ม.รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 256 ตร.ม.   

จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 115  บานนายศรีวรรณ เสียงใหญ จุดสิ้นสุดบานไมมีเลขท่ีบานนายยอด  ปนนา   
ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงการ  บานปาสักทอง หมูท่ี 13  ต.แมกรณ อ.เมือง  จ.เชียงราย 
 5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 6 บานเมืองรวง  หมูที 5  งบประมาณ 479,000 บาท 

ปริมาณงาน  จุดท่ี 1 กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 9.50 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
28.50 ตร.ม.  จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 24 บานนายสมาน เทพสุภา จุดสิ้นสุดบานเลขท่ี 83  บานนางทวี  จันทรเลน 

จุดท่ี 2... 
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จุดท่ี 2 งานวางทอ คสล.ขนาดเสนผานศูนยกลาง  1.00 ม.  ยาว 78.00 ม. พรอมบอพักน้ำขนาด 
1.50x1.50 ม.จำนวน 9 บอ จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 83 บานนางทว ี จันทรเลน จุดสิ้นสุดบานเลขท่ี 113 
บานนายวิสุทธิ์ เทพสุภา  ซอย 6 บานเมืองรวง  หมูท่ี 5 ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงการ 
บานเมืองรวง หมูท่ี 5  ต.แมกรณ อ.เมือง  จ.เชียงราย 
 

2.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2565  

2.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2565 (แบบ ผ.03)  
ครุภัณฑ  มีจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ  50,351.- บาท (หาหม่ืนสามรอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ดังนี้ 

1.  แผนงานสรางสรางความเขมแข็งของชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  31,351 บาท ดังนี้ 
-  โครงการจัดซ้ือชุดเสียงตามสายพรอมอุปกรณ 
ประกอบดวย 
1. เครื่องกระจายเสียงขนาด  350  วัตต  จำนวน  1  ตัว 
2. ลำโพงขนาด  15  นิ้วพรอมไลน  150  วัตต  จำนวน  4  ตัว 
3. ไมคลอยแบบคู  จำนวน  1  ชุด 
4. ไมลสาย  ยาว  3  เมตร  จำนวน  2  ตัว 
5. สายดรอปวายทองแดงแท  จำนวน  2  มวน 
6. แคมปยึดสายสลิงดรอปวาย  จำนวน  30  ตัว 
7. สกรูนอตหัวกลมขนาด  4  หุน  ยาว  8  นิ้ว  จำนวน  10  ตัว 
8. สกรูนอตหัวกลมขนาด 4 หุน  ยาว  10  นิ้ว  จำนวน  10  ตัว  งบประมาณ  31,351  บาท 
2.  แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  1 โครงการ  งบประมาณ  19,000 บาท  ดังนี้ 
-  โครงการจัดซ้ือเครื่องอัดขยะพลาสติก (ใชแรงงานคน)  ชนาดกวาง 0.40 ม. ฐานกวาง 1.10 ม.  

กานยาว 2.00 ม. สูงรวมไมนอยกวา 1.18 ม.  จำนวน  2  เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท งบประมาณ 19,000 บาท 
ใชในการบริหารจัดการขยะ บานปางกอง และบานปางกลาง  หมูบานบริวาร  บานแมสาด หมูท่ี  4 
 

3.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2565  

โครงการเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
3.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2565  

(แบบ ผ.02/2)  มีจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ  9,800,000.-บาท (เกาลานแปดแสนบาทถวน) ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  3  โครงการ งบประมาณ  9,800,000.-  บาท  ดังนี้ 
1. โครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน  

บานแมกรณ  หมูท่ี 1  งบประมาณ  3,150,000 บาท 
 ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน  

งานนวัตกรรมไทย  รหัส 07010014  จำนวน  45 ชุด  พรอมปายโครงการ บานแมกรณ  หมูท่ี 1 ต.แมกรณ  

อ.เมือง จ.เชียงราย 

2. โครงการ... 
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2. โครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน  
บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10  งบประมาณ  3,500,000 บาท 
 โครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน  

งานนวัตกรรมไทย  รหัส 07010014  จำนวน  50 ชุด  พรอมปายโครงการ บานปางริมกรณ  หมูท่ี 10 ต.แมกรณ  

อ.เมือง จ.เชียงราย 

3. โครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน  
บานหนองเขียว  หมูท่ี 12  งบประมาณ  3,150,000 บาท 
 โครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบประกอบในชุดเดียวกัน  

งานนวัตกรรมไทย  รหัส 07010014  จำนวน  45 ชุด  พรอมปายโครงการ บานหนองเขียว  หมูท่ี 12 ต.แมกรณ  

อ.เมือง จ.เชียงราย 
  

   
 



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

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

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6 และ GMS

     -  แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,631,100 5 1,631,100

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,631,100 5 1,631,100

5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

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 1 

การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส

เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6 และ GMS

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,800,000 3 9,800,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,800,000 3 9,800,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

โครงการเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

แบบ ผ.01



2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

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)

แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน

0  - 0  - 0  - 0  - 1 31,351 1 31,351

แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19,000 1 19,000

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,351 2 50,351

7

บัญชีสรุปโครงการครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

แบบ ผ.01



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 โครงการงานขุดเจาะ

บอน้ําบาดาล 

บริเวณฌาปณสถาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชน

มีน้ําสําหรับใช

อุปโภคและ

บริโภคอยางเพียง

พอและทั่วถึง

1. งานขุดเจาะบอ

บาดาล ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 6 นิ้ว

ลึกไมนอยกวา 200 

เมตร ตามแบบมาตร

ฐานกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล แบบกรุรอบบอ

2. งานระบบสงน้ําเขา

ถังเก็บน้ํา ความยาวทอ

สงน้ําไมนอยกวา 

52.00 เมตร (ตอ)

 - - - - 642,100 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

ประชาชน

มีน้ําสําหรับใช

อุปโภคและ

บริโภคอยาง

เพียงพอและ

ทั่วถึง

กองชาง
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                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุนและบริการ โลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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
บริเวณฌาปณสถาน

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10 ต.แมกรณ

อ.เมือง   จ.เชียงราย

2 โครงการขยายเขตระบบ

ไฟฟา 3 เฟส 

ระบบประปาแบบบาดาล

ขนาดใหญมาก 

บานปางริมกรณ  หมูที่ 

10

เพื่อรองรับ

โครงการประปา

แบบบาดาล

ขนาดใหญมาก

ที่จะไดรับงบ

ประมาณสนับสนุน

จากหนวยงานอื่น

ขยายเขตระบบไฟฟา

3 เฟส ระยะทางยาว

50 ม.พรอมมิเตอร

+อุปกรณพวงระบบ

ประปาแบบบาดาล

ขนาดใหญมาก

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

 -  -  -  - 60,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีระบบไฟฟา

เพื่อรองรับ

โครงการประปา

แบบบาดาล

ขนาดใหญมาก

กองชาง

งบประมาณ

9 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 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 6/1 

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 85.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

255.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

ซอย 6/1 

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

 -  -  -  - 145,000     รอยละของ

ประชาชนที่ได

รับผลประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร ไป มา

กองชาง
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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

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

โดยการรื้อถนนเดิม

พรอมเทถนน คสล.ใหม

บานปาสักทอง หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

กอสรางถนน คสล.

จํานวน 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 60.00 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

240.00 ตร.ม.

จุดเริ่มตนบานไมมี

เลขที่บานนายสุเทพ

ศรีลังกา จุดสิ้นสุด

บานเลขที่ 158 

บานนายชมปอน เอื้องคํา

จุดที่ 2 ถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 64.00 ม.

หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

256 ตร.ม.  (ตอ)

 -  -  -  - 305,000     รอยละของ

ประชาชนที่ได

รับผลประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร ไป มา

กองชาง

11

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
จุดเริ่มตนบานเลขที่ 

115

บานนายศรีวรรณ 

เสียงใหญ จุดสิ้นสุด

บานไมมีเลขที่บาน

นายยอด  ปนนา

ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ

บานปาสักทอง หมูที่ 

13

ต.แมกรณ อ.เมือง

จ.เชียงราย

12

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

5 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 6 บานเมืองรวง

หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

ของประชาชน

จุดที่ 1 กอสรางถนน 

คสล. ขนาดกวาง 

3.00 ม. ยาว 9.50 ม.

หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา

28.50 ตร.ม.

จุดเริ่มตนบานเลขที่ 24

บานนายสมาน เทพสุภา

จุดสิ้นสุดบานเลขที่ 83

บานนางทวี  จันทรเลน

จุดที่ 2 งานวางทอ 

คสล.

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

1.00 ม.ยาว 78.00 ม.

พรอมบอพักน้ําขนาด

1.50x1.50 ม.

จํานวน 9 บอ

จุดเริ่มตนบานเลขที่ 83

บานนางทวี  จันทรเลน

จุดสิ้นสุดบานเลขที่ 

113

 -  -  -  - 479,000     รอยละของ

ประชาชนที่ได

รับผลประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร ไป มา

กองชาง

13

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
บานนายวิสุทธิ์ เทพสุภา

ซอย 6 บานเมืองรวง

หมูที่ 5 ชนิดไมมีไหล

ทาง

พรอมปายโครงการ

บานเมืองรวง หมูที่ 5

ต.แมกรณ อ.เมือง

จ.เชียงราย

รอยละของ

ประชาชนที่ได

รับผลประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจร ไป มา

กองชาง

 -  -  -  - 1,631,100

0 0 0 0 5

14

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

ชุดเสียงตามสายพรอมอุปกรณ
ประกอบดวย
1. เครื่องกระจายเสียงขนาด
350 วัตต จํานวน 1 ตัว
2. ลําโพงขนาด 15 นิ้วพรอม
ไลน 150 วัตต จํานวน 4 ตัว
3. ไมคลอยแบบคู จํานวน 1 ชุด
4. ไมลสาย ยาว 3 เมตร
จํานวน 2 ตัว
5. สายดรอปวายทองแดงแท
จํานวน 2 มวน
(ตอ)

 -  -  -  - 31,351 กองชาง

15

งบประมาณและที่มา

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
แบบ ผ.03



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6. แคมปยึดสายสลิงดรอปวาย
จํานวน 30 ตัว
7. สกรูนอตหัวกลมขนาด 4 
หุน ยาว 8 นิ้ว จํานวน 10 ตัว
8. สกรูนอตหัวกลมขนาด 4 
หุน ยาว 10 นิ้ว จํานวน 10 ตัว

 -  -  -  -

31,351

1

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

16

แบบ ผ.03



แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เครื่องอัดขยะพลาสติก
(ใชแรงงานคน)  
ชนาดกวาง 0.40 ม. ฐานกวาง
1.10 ม. กานยาว 2.00 ม.
สูงรวมไมนอยกวา 1.18 ม.
จํานวน  2  เครื่อง
ใชในการบริหารจัดการขยะ
บานปางกอง และบานปางกลาง
หมูบานบริวาร บานแมสาด
หมูที่ 4

 -  -  -  - 19,000 สํานักงานปลัด

19,000

1

50,351

2

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมโครงการทั้งสิ้น

งบประมาณและที่มา

17

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.03



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 โครงการปรับปรุงถนน

โดยการติดตั้งโคมไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุดเดียว

กัน บานแมกรณ

หมูที่ 1

เพื่อใหมีไฟฟา

แสงสวาง ใหความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป มา

โครงการปรับปรุงถนน

โดยการติดตั้งโคมไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุด

เดียวกัน 

งานนวัตกรรมไทย

รหัส 07010014

จํานวน  45 ชุด

พรอมปายโครงการ

บานแมกรณ

หมูที่ 1 ต.แมกรณ     

อ.เมือง จ.เชียงราย

 - - - - 3,150,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีไฟฟาแสงสวาง

ใหความปลอดภัย

ในการสัญจร ไป 

มา

กองชาง

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

18

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

โครงการเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแมกรณ
ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุนและบริการ โลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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

2 โครงการปรับปรุงถนน

โดยการติดตั้งโคมไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุดเดียว

กัน บานปางริมกรณ

หมูที่ 10

เพื่อใหมีไฟฟา

แสงสวาง ใหความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป มา

โครงการปรับปรุงถนน

โดยการติดตั้งโคมไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุด

เดียวกัน 

งานนวัตกรรมไทย

รหัส 07010014

จํานวน  50 ชุด

พรอมปายโครงการ

บานปางริมกรณ

หมูที่ 10 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

 - - - - 3,500,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีไฟฟาแสงสวาง

ใหความปลอดภัย

ในการสัญจร ไป 

มา

กองชาง

19

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

3 โครงการปรับปรุงถนน

โดยการติดตั้งโคมไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุดเดียว

กัน บานหนองเขียว

หมูที่ 12

เพื่อใหมีไฟฟา

แสงสวาง ใหความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไป มา

โครงการปรับปรุงถนน

โดยการติดตั้งโคมไฟ

ถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบประกอบในชุด

เดียวกัน 

งานนวัตกรรมไทย

รหัส 07010014

จํานวน  45 ชุด

พรอมปายโครงการ

บานหนองเขียว

หมูที่ 12 ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

 - - - - 3,150,000 รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล

ประโยชน

มีไฟฟาแสงสวาง

ใหความปลอดภัย

ในการสัญจร ไป 

มา

กองชาง

0 0 0 0 9,800,000

0 0 0 3

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

20

งบประมาณ

แบบ ผ.02
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