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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับนี้  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถิ่นในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซ่ึงไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถิ่น และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่น  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณ 
จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ี
กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน   ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการ
ท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จึงจำเปนตองจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  เพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน  ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 
 
  



 
 

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  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561 ขอ  22/1  เพ่ือประโยชนของประชาชน  การเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่น  ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหสงราง

แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา  ตามมาตรา 46 แหง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแต

วันท่ีไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จะดำเนินการ 
          1. โครงการจัดตั้งเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟปาและหมอกควัน  เนื่องจาก วัตถุประสงคของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิตโครงการ) และงบประมาณในการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
 2. โครงการปรับปรุงอาคารหอสงน้ำประจำหมูบาน บานเวียงหวาย หมูที่ 2 เนื่องจาก เปาหมาย(ผลผลิต
โครงการ) และงบประมาณในการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
(พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 1/2565  เพื่อใหการดำเนินการโครงการดังกลาว  สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
และเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/1 โดยมีรายละเอียด
โครงการท่ีจะตองดำเนินการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561–2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี  1/2565  
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  1/2565         

(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  500,900  บาท (หาแสนเการอยบาทถวน) ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  440,900 บาท  ดังนี้ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 
โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมูบาน 

บานเวียงหวาย  หมูท่ี 2   

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   

ปรับปรุงอาคารหอสงน้ำประจำหมูบาน 

1. งานกอสรางหลังคาคลมุลาน ขนาดกวาง 

4.00 ม. ยาว 8.40 ม. สูง 2.50 ม. 

2. งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 

ม. พรอมเปลี่ยนปมน้ำแบบหอยโขง ขนาด 3 แรงมา 220v 

และเปลี่ยนระบบทอสงน้ำข้ึนหอถังสูง ความยาวไมนอยกวา  

22.00 ม. พรอมปายโครงการ สถานท่ีระบบประปาหมูบาน 

บานเวียงหวาย หมูท่ี 2 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเตมิ  

ครั้งท่ี 2/2564  หนา 4 ลำดบั 1 งบประมาณ ป 2565 

จำนวน 176,200 บาท และปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งท่ี 2/2564 หนา 2  

ลำดับ 1 ยายปดำเนินการจากเดมิปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาดำเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมูบาน 

บานเวียงหวาย หมูท่ี 2  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมูบาน 

1. งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ โดยติดตั้งชุดประกอบถัง

กรองน้ำสแตนเลส ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 ม.  

2. งานติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง  

ขนาด 3 แรงมา 380 v พรอมสำรองใชงาน 

3. งานตัดตอระบบลางยอนเครื่องกรองน้ำพรอมปรับปรุง
เช่ือมตอระบบใหมและงานเปลี่ยนทอสงน้ำ หอสงน้ำ  
ความยาวไมนอยกวา 20.00 ม. 
4. งานกอสรางหลังคาคลมุลาน ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 8.40 ม. สูง 2.50 ม. 
บริเวณอาคารสงน้ำประปาหมูบาน บานเวียงหวาย 
หมูท่ี 2  ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
งบประมาณ ป 2565 จำนวน  440,900 บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

แผนงานรักษาความสงบภายใน  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  60,000 บาท  ดังนี้ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  
 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 

โครงการจดัตั้งเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟปาในฤดูแลง   
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาความรวมมือของประชาชนในการดูแลรักษาปา 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
จัดตั้งเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟปาในฤดูแลงพ้ืนท่ีตำบลแม
กรณ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งท่ี 1/2562 หนา 297 ลำดบั 
6 งบประมาณ ป 2565 จำนวน 10,000 บาท 
 

โครงการจดัตั้งเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟปา 
และหมอกควัน 
วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเปนการเฝาระวังปองกันและรับแจงเหตไุฟปา 
และหมอกควันในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
2. เพ่ือลดปญหาการเกิดไฟปาและหมอกควันใน 
พ้ืนท่ีตำบลแมกรณ 
3. เพ่ือปองกันไฟปาลุกลามเขาพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีทำกิน 
รวมถึงท่ีอยูอาศัยของประชาชน 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
จางเหมาบริการเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟปาและหมอก
ควันในฤดูแลง จำนวน 2 อัตรา ชวงเวลา  
1 กพ. - 30 เมย. 
งบประมาณ ป 2565 จำนวน  60,000 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)

ยุทธศาสตร ที่ 1

การพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน และระบบโล

จิสติกสเชื่อมโยงกลุม

จังหวัดกลุมอาเซียน+6

และ GMS

 - แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

0 0 0 0 0 0 0 0 1 440,900 1         440,900 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 440,900 1 440,900    

4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

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

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)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการ

และการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  - แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000     1 60,000       

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000    1 60,000      

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500,900  2 500,900    

รวม 5 ป

5

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา

หมูบาน

บานเวียงหวาย  หมูที่ 2  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ปรับปรุงอาคารหอสงน้ําประจําหมูบาน

1. งานกอสรางหลังคาคลุมลาน ขนาดกวาง

4.00 ม. ยาว 8.40 ม. สูง 2.50 ม.

2. งานปรับปรุงระบบกรองน้ํา ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 1.00 ม. พรอมเปลี่ยนปมน้ําแบบ

หอยโขง ขนาด 3 แรงมา 220v และเปลี่ยน

ระบบทอสงน้ําขึ้นหอถังสูง ความยาวไมนอย

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมูบาน

บานเวียงหวาย หมูที่ 2 

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมูบาน

1. งานปรับปรุงระบบกรองน้ํา โดยติดตั้งชุด

ประกอบถังกรองน้ําสแตนเลส ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 1.00 ม. 

2. งานติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 

ขนาด 3 แรงมา 380 v พรอมสํารองใชงาน

(ตอ)

 -  -  -  - 440,900     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อการโอนงบประมาณ

1.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง               
     สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และการบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

กวา 22.00 ม. พรอมปายโครงการ สถานที่

ระบบประปาหมูบาน บานเวียงหวาย หมูที่ 2

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 

2/2564  หนา 4 ลําดับ 1 

งบประมาณ ป 2565 จํานวน 176,200 

บาท และปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 

2/2564  หนา 2 ลําดับ 1 ยายปดําเนินการ

จากเดิมปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาดําเนิน

การปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. งานตัดตอระบบลางยอนเครื่องกรองน้ําพรอม

ปรับปรุงเชื่อมตอระบบใหมและงานเปลี่ยนทอสง

น้ํา

หอสงน้ํา  ความยาวไมนอยกวา 20.00 ม.

4. งานกอสรางหลังคาคลุมลาน ขนาดกวาง 4.00

ม. ยาว 8.40 ม. สูง 2.50 ม.

บริเวณอาคารสงน้ําประปาหมูบาน 

บานเวียงหวาย  หมูที่ 2  ต.แมกรณ  อ.เมือง

เชียงราย จ.เชียงราย

 -  -  -  -  -

440,900     

1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

7 แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการจัดตั้งเวรยามเฝาระวังและปองกัน

ไฟปาในฤดูแลง  

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาความรวมมือของประชาชนในการ

ดูแลรักษาปา

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

จัดตั้งเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟปาในฤดู

แลงพื้นที่ตําบลแมกรณ
(ตอ)

โครงการจัดตั้งเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟปา

และหมอกควัน

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการเฝาระวังปองกันและรับแจงเหตุ

ไฟปา

และหมอกควันในพื้นที่ตําบลแมกรณ

2. เพื่อลดปญหาการเกิดไฟปาและหมอกควันใน

พื้นที่ตําบลแมกรณ

3. เพื่อปองกันไฟปาลุกลามเขาพื้นที่ปา พื้นที่ทํา

กินรวมถึงที่อยูอาศัยของประชาชน
(ตอ)

 -  -  -  - 60,000       1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อการโอนงบประมาณ

5.      ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

8

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แบบ ผ. 02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1/2562

หนา 297 ลําดับ 6 

งบประมาณ ป 2565 จํานวน 10,000 

บาท

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

จางเหมาบริการเวรยามเฝาระวังและปองกันไฟ

ปาและหมอกควันในฤดูแลง จํานวน 2 อัตรา 

ชวงเวลา 1 กพ. - 30 เมย.

 -  -  -  -  

60,000       

1รวมโครงการ

9

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

แบบ ผ. 02
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