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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566  -  2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับนี้  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  นโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายของผู บริการทองถิ ่น  และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยมี
วัตถุประสงค  เพ่ือประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและ
อำนาจหนาท่ี  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เมื่อวันที่ 22 กันยายน  พ.ศ. ๒๕64  ไปแลวนั้น  แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร  และเพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน   ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖6  -  ๒๕70)  และ
บางโครงการท่ีบรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงจำเปนตอง
จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2565  เพ่ือประโยชนและชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน  ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
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สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6  - 
๒๕70) ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) เม่ือวันท่ี  22 กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 ไปแลวนั้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 “ขอ  22 เพ่ือประโยชนของประชาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ ่นได  และใหใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณ จากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น 

รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น” 

สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา 

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถิ่นท่ีเพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดรับการประสานจากหมูบานในพ้ืนท่ีตำบลแมกรณ   

เก่ียวกับปญหาและความเดือดรอนของประชาชน  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน   
(พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่  1/2565  เพื่อบรรจุโครงการตาง ๆ  เพ่ือรองรับการจัดทำงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ตามข้ันตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ ่มเติมพรอม

เหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตาม

มาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  นับแตวนัท่ี

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

1. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2565

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565

(แบบ ผ.02)  มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000  บาท  (สามหม่ืนบาทถวน)  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

-  แผนงานการเกษตร  จำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  30,000  บาท  ดังนี้

1. โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปาและจัดทำแนวกันไฟ  งบประมาณ  30,000  บาท

1.2 โครงการ...
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     1.2  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2565  

(แบบ ผ.02/1)  มีจำนวน  5  โครงการ  งบประมาณ  1,695,200  บาท (หนึ่งลานหกแสนเกาหมื่นหาพัน 

สองรอยบาทถวน) ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 

ดังนี้ 

-  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  5  โครงการ งบประมาณ  1,695,200  บาท 

ดังนี้

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานแมกรณ  หมูท่ี 1 (ซอยบานนายสมบูรณ  พรมมินทร)

งบประมาณ  78,100  บาท  ปริมาณงาน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  4.00  ม. ยาว  34.00  ม. 

หนา 0.15  ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 136.00  ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทาง  ซอยบานนายสมบูรณ  พรมมินทร จุดเริ่มตน 

บานเลขท่ี  46  นายสมบูรณ  พรมมินทร  จุดสิ้นสุด  บานเลขท่ี  209  นางจำเลียง  เจริญลาภ  บานแมกรณ  

หมูท่ี 1 

2. โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  บานสวนดอก  หมูท่ี  3  งบประมาณ  443,800  บาท

ปริมาณงาน  กอสรางโดมอเนกประสงค  ขนาดกวาง  7.00  ม.  ยาว 10.00  ม.  สูง  7.00  ม.  พรอมปายโครงการ  

บริเวณลานฌาปนสถานบานสวนดอก  หมูท่ี  3 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานเมืองรวง  หมูท่ี  5 (ซอยบานนายศิรินทร วรรณลักษณ)

งบประมาณ  394.900  บาท  ปริมาณงาน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  3.00  ม.  ยาว  225.00  ม. 

หนา  0.15  ม.  รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา  675.00  ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ  จุดเริ่มตน  บานเลขท่ี 

26  นายศิรินทร  วรรณลักษณ  จุดสิ้นสุด  บานเลขท่ี  7  นายบุญ  บรรดิ  บานเมืองรวง  หมูท่ี  5  

4. โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  บานปางมุง  หมูท่ี  6  งบประมาณ 443,800  บาท

ปริมาณงาน กอสรางโดมอเนกประสงค  ขนาดกวาง  7.00  ม.  ยาว  10.00  ม.  สูง  7.00  ม.  พรอมปายโครงการ 

บริเวณลานฌาปนสถานวัดปางสนุก  บานปางมุง  หมูท่ี  6 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ำรูปตัวยู  แบบมีฝาปด  ซอย 8/2

บานปางริมกรณ  หมูท่ี  10  งบประมาณ  334,600  บาท  ปริมาณงาน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบาย

น้ำรูปตัวยู  แบบมีฝาปด  1.  งานกอสรางถนน  คสล.  ขนาดกวาง  3.00  ม.  ยาว  64.00  ม.  หนา 0.15  ม. 

รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา  192.00  ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทาง  2.  งานกอสรางรางระบายน้ำรูปตัวยู  แบบมีฝาปด    

ขนาดปากรางกวาง  0.30  ม.  ยาว  64.00  ม.  ลึกเฉลี่ย  0.50  ม.  พรอมปายโครงการ  ซอย  8/2 เริ่มตนเชื่อม

ถนนคสล.เดิม  ถึงบานเลขท่ี  319  บานนายพีระพงษ  กุยคำ  บานปางริมกรณ  หมูท่ี  10    



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมกรณ  หมูที่ 1

(ซอยบานนายสมบูรณ

พรมมินทร)

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 ม. ยาว 34.00 ม. 

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 136.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง ซอยบานนายสมบูรณ

พรมมินทร จุดเริ่มตน บานเลขที่

46 นายสมบูรณ พรมมินทร

จุดสิ้นสุด บานเลขที่ 209  

นางจําเลียง เจริญลาภ   

บานแมกรณ หมูที่ 1

78,100 - - - - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป-มา

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

6

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

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

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS
แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการกอสราง     

โดมอเนกประสงค

บานสวนดอก หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน 

มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

กอสรางโดมอเนกประสงค    

ขนาดกวาง 7.00 ม.             

ยาว 10.00 ม.  สูง 7.00 ม.

พรอมปายโครงการ บริเวณลาน

ฌาปนสถาน บานสวนดอก   

หมูที่ 3

443,800 - - - - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

หมูบานมีสถาน 

ที่สําหรับจัด

กิจกรรมตางๆ

กองชาง

7

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเมืองรวง หมูที่ 5 

(ซอยบานนายศิรินทร 

วรรณลักษณ)

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 ม.  

ยาว 225.00 ม. หนา 0.15 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 675.00 

ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปาย

โครงการ จุดเริ่มตน บานเลขที่ 26

นายศิรินทร วรรณลักษณ จุดสิ้นสุด

บานเลขที่ 7 นายบุญ บรรดิ

บานเมืองรวง  หมูที่ 5 
(ซอยบานนายศิรินทร  วรรณลักษณ )

394,900 - - - - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป-มา

กองชาง

8

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสราง     

โดมอเนกประสงค

บานปางมุง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน 

มีสถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

กอสรางโดมอเนกประสงค    

ขนาดกวาง 7.00 ม.              

ยาว 10.00 ม. สูง 7.00 ม. 

พรอมปายโครงการ บริเวณ

ลานฌาปนสถานวัดปางสนุก  

บานปางมุง หมูที่ 6

443,800 - - - - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

หมูบานมี

สถานที่สําหรับ

จัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

9
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมรางระบายน้ํา  

รูปตัวยู แบบมีฝาปด   

ซอย 8/2            

บานปางริมกรณ      

หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก

และปลอดภัยใน

การสัญจรไป-มา

ของประชาชน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง

ระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปด 

ปริมาณงาน 

1.งานกอสรางถนน คสล. ขนาด

กวาง 3.00 ม. ยาว 64.00 ม.

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 192.00 ตร.ม. ชนิดไมมี

ไหลทาง           

2.งานกอสรางรางระบายน้ํารูป  

ตัวยูแบบมีฝาปด ขนาดปากราง

กวาง 0.30 ม. ยาว 64.00 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พรอมปาย

โครงการ ซอย 8/2 เริ่มตนเชื่อม

ถนน คสล.เดิม ถึงบานเลขที่ 319

 บานนายพีระพงษ กุยคํา      

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

334,600 - - - - รอยละของ

ประชาชนที่

ไดรับผล 

ประโยชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และปลอดภัย

ในการสัญจร

ไป-มา

กองชาง

1,695,200 - - - -

5 - - - -

10

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02/1


	Slide Number 1
	
	แบบ ผ.02 (ย1)อุตฯ


