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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2565  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับนี้  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถิ่นในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศน
การพัฒนาตำบล  ซ่ึงไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของผู บริการทองถิ ่น และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและ
อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ซ่ึงไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื ่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวนั้น        
แตการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อประโยชนและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน   ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
และบางโครงการที ่บรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั ้นองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ             
จึงจำเปนตองจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565  เพื่อประโยชนและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑ 
 

สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ 

–๒๕๖5)  ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลว
นั้น   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพิ ่มเติมถึง  (ฉบับที ่  3)  พ.ศ.  2561 ขอ  22/1  เพื ่อประโยชนของประชาชน                  

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  สำหรับองคการบริหารสวน

ตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา         

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอย

กวาสามสิบวัน  นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดรับการประสานจากหมูบานปางมุง  หมูที่ 6   
และบานหนองเขียว หมูท่ี 12  เรื่องความเดือดรอนในการสัญจรไปมา  จึงขอใหองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนดังกลาว  และนโยบายของผู บริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณให
ดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

            ดังนั ้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการเปลี ่ยนแปลง
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2565  เพื่อใหการดำเนินการโครงการดังกลาว  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถ ิ ่น และเพื ่อแกไขปญหาความเด ือดร อนของประชาชน  โดยถือปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/1 โดยมีรายละเอียดโครงการท่ีจะตองดำเนินการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ ่น  (พ.ศ.  2561–2565) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งท่ี  
2/2565  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2565         
(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  3 โครงการ งบประมาณ  853,600 บาท (แปดแสนหาหม่ืนสามพันหกรอย 
บาทถวน) ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมุง หมูท่ี 6 

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.  

ยาว 380.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

1,520.00 ตร.ม. ชนิดไมมไีหลทาง  พรอมปายโครงการ  

ทางเช่ือมไปยังอางเก็บน้ำหวยแมหาง บานปางมุง หมูท่ี 6 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

หนา 95 ลำดับ 28 ดำเนินการในป 2564 ยายมาดำเนิน 

การในป  2565 งบประมาณ ป 2564 792,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปางมุง หมูท่ี 6 

ทางเช่ือมไปยังอางเก็บน้ำหวยแมหาง 

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)          

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 118.00 

ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 472.00 ตร.ม.  

ชนิดไมมไีหลทางพรอมปายโครงการ ทางเช่ือมไปยังอางเก็บ

น้ำหวยแมหาง  จุดเริ่มตน ท่ีการเกษตรนายบุญชู พรมสุวรรณ 

จุดสิ้นสุด ท่ีการเกษตรพันโทเวหน  โกมลธิติ  

บานปางมุง  หมูท่ี 6 

งบประมาณ  274,900  บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองเขียว 
หมูท่ี 12              
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไม 
นอยกวา 195.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง 
พรอมปายโครงการ ซอยบานนายปญญา ลอสือ 
บานหนองเขียว หมูท่ี 12 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561  
2565) หนา 135 ลำดับ 81  
งบประมาณป 2565 จำนวน 108,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองเขียว 
หมูท่ี 12 (ซอยบานนายปญญา ลอสือ)       
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)          
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 65.00 
ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 195.00 ตร.ม.  
ชนิดไมมไีหลทาง  พรอมปายโครงการ ซอยบานนายปญญา 
ลอสือ จุดเริ่มตน บริเวณครสิตจักรบานหนองเขียว จุดสิ้นสดุ 
บานเลขท่ี 148 นายจีระพงค ลอสือ 
บานหนองเขียว หมูท่ี 12  
งบประมาณ  113,600  บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในท่ีทำการ
สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 ม. 
ยาว 240.00 ม. หนา 0.15 ม. 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,440 ตร.ม. 
พรอมปายโครงการ ภายในบริเวณสำนักงาน 
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561- 
2565) หนา 152 ลำดับท่ี  99 
ดำเนินการในป 2564 ยายมาดำเนินการในป  2565 
งบประมาณ ป 2564 792,000 บาท 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในท่ีทำการ 
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ หมูท่ี 13 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 8.00 ม. 
ยาว 101.00 ม. หนา 0.15 ม. ชนิดไมมไีหลทาง   
พรอมปายโครงการ สถานท่ีกอสราง  
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จุดเริ่มตน ประตูทางเขา 
อบต.แมกรณ (ฝงทิศตะวันออก) จดุสิ้นสดุอาคารเฉลมิพระ
เกียรติ อบต.แมกรณ 
งบประมาณ  465,100 บาท 



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  การพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกสเชื่อมโยง    

กลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 

6และ GMS

แผนงานอุตสาหกรรมและ    

การโยธา
0 0 0 0 0 0 0 0 3 853,600 3 853,600

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 3 853,600 3 853,600

3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

แบบ ผ.01



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานปางมุง หมูที่ 6

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 380.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 1,520.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ทางเชื่อมไปยังอางเก็บน้ํา

หวยแมหาง บานปางมุง หมูที่ 6

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 

2565) หนา 95 ลําดับ 28 

ดําเนินการในป 2564 ยายมาดําเนินการในป

2565 งบประมาณ ป 2564 792,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานปางมุง หมูที่ 6 ทางเชื่อมไปยังอางเก็บน้ํา

หวยแมหาง

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 472.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ทางเชื่อมไปยังอางเก็บน้ํา

หวยแมหาง จุดเริ่มตน ที่การเกษตรนายบุญชู

พรมสุวรรณ  จุดสิ้นสุด ที่การเกษตรพันโทเวหน

โกมลธิติ  บานปางมุง หมูที่ 6

 -  -  -  - 274,900 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน   

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

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

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

แบบ ผ.02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานหนองเขียว หมูที่ 12              

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 195.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอยบานนายปญญา ลอสือ

บานหนองเขียว หมูที่ 12

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 

2565) หนา 135 ลําดับ 81 

งบประมาณป 2565 จํานวน 108,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานหนองเขียว หมูที่ 12                      

(ซอยบานนายปญญา ลอสือ)                      

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 195.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปาย

โครงการ ซอยบานนายปญญา ลอสือ จุดเริ่มตน 

บริเวณคริสตจักรบานหนองเขียว จุดสิ้นสุด 

บานเลขที่ 148 นายจีระพงค ลอสือ

บานหนองเขียว หมูที่ 12

 -  -  -  - 113,600 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน   

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

งบประมาณและที่มา

5 แบบ ผ.02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในที่ทําการสํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลแมกรณ

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 6.00 ม.

ยาว 240.00 ม. หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 1,440 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ ภายในบริเวณสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-

2565) หนา 152 ลําดับที่  99

ดําเนินการในป 2564 ยายมาดําเนินการในป

2565 งบประมาณ ป 2564 792,000 บาท

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ หมูที่ 13

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 8.00 ม.

ยาว 101.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา  808.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ สถานที่กอสราง 

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ จุดเริ่มตน 

ประตูทางเขา อบต.แมกรณ (ฝงทิศตะวันออก) 

จุดสิ้นสุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ อบต.แมกรณ

 -  -  -  - 465,100     1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน   

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

853,600     

3

6

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02
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