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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1/2565  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับนี้  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถิ่นในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศน
การพัฒนาตำบล  ซ่ึงไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายของผูบริการทองถิ ่น  และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและ
อำนาจหนาท่ี  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 ไปแลวนั้น  แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหารและเพื่อประโยชนและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน  ซ่ึงยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 -  ๒๕70) และบาง 
โครงการที่บรรจุไวไมตรงกับรายละเอียดของโครงการ  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงจำเปนตอง
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565  เพื่อประโยชนและชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  ตามนโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ตอไป 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
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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 วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ  22/1  เพ่ือประโยชนของประชาชน  การเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่น  ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงราง

แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา  ตามมาตรา 46 แหง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวันนับแต

วันท่ีไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จะดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจาย  ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  จึงมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  ครั้งท่ี 
1/2565  เพ่ือรองรับการจัดทำงบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ตามรายการดังนี้ 
          1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวม  ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย   เนื่องจาก  งบประมาณในการขอรับการสนับสนุน  
เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานนายสนม ดอนเนตร  บานแมกรณ  หมูที ่ 1  
เนื่องจาก  เปาหมาย(ผลผลิตโครงการ) และงบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
 3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  1  บานแมกรณ  หมูที่  1  เนื่องจาก  เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)  , งบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม  และยายจากปงบประมาณ  2568  
มาดำเนินการในปงบประมาณ  2566 
 4. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยแบบโซลาเซลล  บานวียงหวาย  หมูที่  2  เนื่องจาก  
เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) และงบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
 5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมสาด หมูท่ี 4  เนื่องจาก  เปาหมาย(ผลผลิตโครงการ) 
และงบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

6. โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน บานฝงหมิ่น หมูที่ 7  เนื่องจาก เปาหมาย(ผลผลิต
โครงการ) และงบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม      
 7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 บานปางกอก หมูที ่ 9  เนื่องจาก  เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ) และงบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 บานปางกอก หมูท่ี 9  เนื่องจาก  เนื่องจาก  
เปาหมาย(ผลผลิตโครงการ)  , งบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม  และยายจากปงบประมาณ  
2567 มาดำเนินการในปงบประมาณ  2566 

 
9.โครงการ..... 
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9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 บานปางริมกรณ หมูท่ี 10  เนื่องจาก  เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)  , งบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม  และยายจากปงบประมาณ  2570  
มาดำเนินการในปงบประมาณ  2566 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปด ซอย 3/1  
บานปางปาออ หมูท่ี 11  เนื่องจาก  เปาหมาย(ผลผลิตโครงการ)  และงบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
จากเดิม   
 11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองเขียว หมูท่ี 12  เนื่องจาก  เปาหมาย(ผลผลิต
โครงการ)  , งบประมาณในการดำเนินการ เปลี่ยนแปลงจากเดิม  และยายจากปงบประมาณ  2567  
มาดำเนินการในปงบประมาณ  2566 

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองเขียว หมูท่ี 12  เนื่องจาก  เปาหมาย(ผลผลิต
โครงการ)  , งบประมาณในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจากเดิม  และยายจากปงบประมาณ  2567 มาดำเนินการ
ในปงบประมาณ  2566 

ดังนั ้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการเปลี ่ยนแปลง
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570)  ครั้งที่  1/2565  เพื่อใหการดำเนินการโครงการดังกลาว  สอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ ่น  และเพื ่อแกไขปญหาความเด ือดร อนของประชาชน  โดยถือปฏิบัต ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผน  พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ขอ ๒๒/1 โดยมีรายละเอียดโครงการท่ีจะตองดำเนินการเปลี่ยนแปลง  ดังนี ้

1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ ่น  (พ.ศ.  2566–2570) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งท่ี  
1/2565  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1/2565         
(แบบ  ผ.02)  มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  50,000  บาท (หาหม่ืนบาทถวน)  
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 6... 
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ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร  
แผนงานบริหารท่ัวไป  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  50,000 บาท  ดังนี้ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  

งบประมาณป 2566 - 2570        
จำนวน  40,000  บาท  

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณป  2566 - 2570        
จำนวน  50,000  บาท 

1.2  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 
(แบบ ผ.02/1) มีจำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 2,167,600 บาท (สองลานหนึ่งแสนหกหม่ืนเจ็ดพัน 
หกรอยบาทถวน) ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบล 
แมกรณ  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6
และ  GMS  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  11  โครงการ งบประมาณ  2,167,600  บาท  ดังนี้ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานแมกรณ  หมูท่ี 1         
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  4.00  ม.  
ยาว  60.00  ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
240 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ  
ซอยบานนายสนม ดอนเนตร  บานแมกรณ หมูท่ี 1         
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 
หนา 173 ลำดับ 16   
งบประมาณป 2566 จำนวน 135,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก          
บานแมกรณ  หมูท่ี 1 (ซอยบานนายสนม ดอนเนตร) 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  3.00  ม.  
ยาว  50.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
150 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  ซอยบาน          
นายสนม ดอนเนตร บานแมกรณ หมูท่ี 1         
จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 168 นายจันทรตา ใจมูล  
จุดสิ้นสุดบานเลขท่ี 113 นายสนม  ดอนเนตร 
งบประมาณป 2566 จำนวน  87,400 บาท 

รายละเอียด..... 



๔ 
 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานแมกรณหมูท่ี 1                       

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.  

ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

200.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 

ซอย 1 บานแมกรณ หมูท่ี 1      

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 

หนา 213 ลำดับ 60  ยายจากปงบประมาณ 2568 

มาดำเนินการในป งบประมาณ  2566   

งบประมาณ ป 2568 จำนวน 112,000บาท  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

บานแมกรณ หมูท่ี 1 (ซอย 1)                      

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                   

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

220.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 

ซอย 1 บานแมกรณ หมูท่ี 1  จุดเริ่มตน บานเลขท่ี 

52 นายมานิตย ไชยชมภู  จุดสิ้นสุด บานเลขท่ี 52 

นายมานิตย ไชยชมภู 

งบประมาณป 2566 จำนวน  127,800 บาท 

3. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลลภายใน
หมูบาน บานเวียงหวาย  หมูท่ี  2               
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลล  จำนวน  21  จุด 
บานเวียงหวาย  หมูท่ี  2                        
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา  165  ลำดับ  2   
งบประมาณป 2566 - 2570 จำนวน 42,000บาท 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย      
แบบโซลาเซลล  บานวียงหวาย  หมูท่ี  2                 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                      
ปริมาณงาน เสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 24 วัตต 
สูง  6.00  ม.  จำนวน  7  ตน                  
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด                                
จุดท่ี 1 สนามกีฬาหมูบาน                          
จุดท่ี 2 แยกประปาหมูบาน                         
จุดท่ี 3 บานเลขท่ี 8 รต.สุพันธ จันทรคำ          
จุดท่ี 4 บานเลขท่ี 151 นายอำนวย บุญสม     
จุดท่ี 5 บานเลขท่ี 128 นายประสิทธิ์ คำจอย   
จุดท่ี 6 บานเลขท่ี 118 นายวิชัย โพธิศรี          
จุดท่ี 7 บานเลขท่ี 42 นายสิงหคำ บุญรักษา   
บานเวียงหวาย หมูท่ี 2 
งบประมาณป 2566 จำนวน  253,700 บาท 
 

รายละเอียด..... 

 

 

 

 



๕ 
 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานแมสาด หมูท่ี 4                      

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.  

ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

800.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการชนิดไมมีไหลทาง 

ซอย 2 บานแมสาด หมูท่ี 4  

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 
หนา 177 ลำดับ 22   
งบประมาณป 2566 จำนวน 448,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

บานแมสาด หมูท่ี 4 (ซอย 2)                    

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                   

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 134.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 402.00 ตร.ม. ชนิด

ไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ  จุดเริ่มตน บานเลขท่ี 

135 นางจันทร พรมโวหาร จุดสิ้นสุดท่ีมีเอกสารสิทธิ์  

นายปราโมทย  พรมเลข  

ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 

0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 80.00 ตร.ม. ชนิดไม

มีไหลทางพรอมปายโครงการ จุดเริ่มตน เชื่อมตอถนน 

คสล. ชวงท่ี 1 จุดสิ้นสุดบานไมมีเลขท่ี นายบุญภพ 

เสียงใส บานแมสาด หมูท่ี 4 

งบประมาณป  2566 จำนวน  281,600 บาท  
 

รายละเอียด... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

5. โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวางทอ
บานฝงหม่ิน  หมูท่ี 7         
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     
กอสรางเสริมไหลทางโดยการวางทอคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.  
ยาว 60.00 ม. และบอพักขนาดกวาง0.90 ม. 
ยาว 1.00 ม. พรอมถมดินไหลทางพรอมปาย
โครงการ สถานท่ีหนาบานนายเทียนชัย ธรรมธิ  
ถึงบานนายธิคุณ ใจดี บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7      
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 181 ลำดับ 26   
งบประมาณป 2566 จำนวน 157,000 บาท  

โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวางทอ  
บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางเสริมไหลทางโดยการวางทอคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 
ยาว 120.00 ม. และบอพัก ขนาดกวาง 0.90 ม. 
ยาว 1.00 ม. พรอมถมดินไหลทางพรอมปาย
โครงการ  สถานท่ีหนาบานนายวิเชษฐ  คำแกน 
ถึงบานนางธิดา อภิวงค  บานฝงหม่ิน  หมูท่ี  7 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา  182 ลำดับ 27   
งบประมาณป 2566 จำนวน 313,000  บาท 

โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน 
บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7          
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     
กอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน       
จุดท่ี 1 ปริมาณงาน ทอคสล. ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.40 ม. ยาว 67.00 ม. และบอพัก คสล. ขนาด
กวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 6.00 บอ 
พรอมถมดินไหลทาง  เริ่มตนบานนายทิคุณ  ใจด ี
บานเลขท่ี 72 ถึงบานนายเทียนชัย ธรรมธิ  
บานเลขท่ี 7    
จุดท่ี 2 ปริมาณงาน ทอ คสล. ขนาดเสนผานศูนย 
กลาง 0.40 ม. ยาว 114.00 ม. และบอพัก คสล. 
ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 11.00 
บอ พรอมถมดินไหลทางพรอมปายโครงการ เริ่มตน 
ท่ีมีเอกสารสิทธิ์นายวิเชษฐ คำแกน ถึงบานนางสีดา   
อภิวงค บานเลขท่ี 78 บานฝงหม่ิน หมูท่ี 7 
งบประมาณป 2566 จำนวน  373,400 บาท 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 12 บานปางกอก หมูท่ี 9    
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)      
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
300.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 
ซอย 12  บานนางละอองดาว บุญรัตน บานปางกอก    
หมูท่ี 9        
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 
หนา 184 ลำดับ 29   
งบประมาณป 2566 จำนวน 168,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       
ซอย 12 บานปางกอก หมูท่ี 9           
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)           
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
300.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 
เริ่มตนบานเลขท่ี 143  บานนางละอองดาว บุญรัตน 
ถึงบานเลขท่ี 147 บานนายวิศิษฐ คำนิยม ซอย 12 
บานปางกอก หมูท่ี 9 
งบประมาณป 2566 จำนวน  175,400 บาท 

รายละเอียด..... 



๗ 
 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 
7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บานปางกอก  หมูท่ี  9                          
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
180.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 
ซอย 5/1 บานปางกอก  หมูท่ี 9       
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 
หนา 202 ลำดับ 49   
ยายจากปงบประมาณ 2567 มาดำเนินการในปงบ 
ประมาณ  2566   
งบประมาณป 2567 จำนวน 100,800 บาท  
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        
ซอย 5/1  บานปางกอก หมูท่ี  9                  
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
126.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง ซอย 5/1 เริ่มตน
บานเลขท่ี 35 บานนางมี  คำนิลนคร  ถึงบานเลขท่ี 
146 บานนางแสงดาว ยอดใจ  บานปางกอก หมูท่ี 9 
งบประมาณป 2566 จำนวน  73,200 บาท 
 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 
6/1 บานปางริมกรณ หมูท่ี 10        
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
150.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 
ซอย 6/1 บานปางริมกรณ หมูท่ี 10                                         
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 
หนา 272 ลำดับ 124   
ยายจากปงบประมาณ 2570 มาดำเนินการในปงบ 
ประมาณ 2566   
งบประมาณป 2570 จำนวน 84,000 บาท  
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 
บานปางริมกรณ หมูท่ี 10            
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
255.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 
ซอย 6/1 เริ่มตนเชื่อมถนน คสล.เดิม (บานเลขท่ี 
215 บานนางแดง ไชยชมภู) ถึงบานเลขท่ี 167  
บานนายอาทิตย บุญเหมือน บานปางริมกรณ  
หมูท่ี 10 
งบประมาณป 2566 จำนวน  148,900 บาท 
 

รายละเอียด.....  



๘

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานปางปาออ หมูท่ี 11             
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
210.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 
ซอย 3 บานปางปาออ หมูท่ี 11   
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 
หนา 186 ลำดับ 31   
งบประมาณป 2566 จำนวน 117,600 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราง
ระบายน้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปด ซอย 3/1  
บานปางปาออ หมูท่ี 11             
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ำรูปตัวยู 
แบบมีฝาปด  ปริมาณงาน       
1.งานกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม.
ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
177.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 
113 บานนางเวทิตา นาตะ จุดสิ้นสุด บานเลขท่ี 91 
บานนายมานัส ขันคำ     
2. งานกอสรางรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปด
ขนาดปากรางกวาง 0.30 ม. ยาว 35.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. พรอมปายโครงการ จุดเริ่มตนบานเลขท่ี 91 
บานนายมานัส ขันคำ จุดสิ้นสุด บานเลขท่ี 91 บาน
นายมานัส ขันคำ ซอย 3/1 บานปางปาออ หมูท่ี 11 

งบประมาณป 2566 จำนวน  224,600 บาท 

รายละเอียด..... 



๙

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 
10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองเขียว หมูท่ี 12            
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.  
ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
320.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 
ซอยขางอาคารอเนกประสงค ถึงบานนายจะยี จาเงิน 
บานหนองเขียว หมูท่ี 12   
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) 
หนา 208 ลำดับ 55   
ยายจากปงบประมาณ 2567 มาดำเนินการในปงบ 
ประมาณ  2566   
งบประมาณป 2567 จำนวน 179,200 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     
บานหนองเขียว หมูท่ี 12            
(ซอยบานนายจะย ีจาเงิน)           
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน          
ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 124.00 ม.  
หนา 0.15 ม.รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 496.00 ตร.ม. 
ชนิดไมมีไหลทาง จุดเริ่มตน บานเลขท่ี 30  
นายจะยี จาเงิน จุดสิ้นสุด เชื่อมตอถนน คสล.ใหม 
(บริเวณศาลาอเนกประสงคประจำหมูบาน)  
ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม.  
หนา 0.15 ม.รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 160 ตร.ม.  
ชนิดไมมีไหลทาง จุดเริ่มตนเชื่อมตอถนนสายภายใน
หมูบาน(บริเวณศาลาอเนกประสงคประจำหมูบาน) 
จุดสิ้นสุด เชื่อมถนนลูกรังเดิม(บริเวณศาลาอเนก 
ประสงคประจำหมูบาน) ซอยบานนายจะยี จาเงิน 
บานหนองเขียว  หมูท่ี 12 
งบประมาณป 2566 จำนวน  380,400 บาท 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองเขียว หมูท่ี 12            
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)       
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
96.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 
ซอยบานนางนามีสือ  สื่อจุย  ถึงนายพาลา จะกา  
บานหนองเขียว หมูท่ี 12   
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 209 ลำดับ 56    
ยายจากปงบประมาณ 2567 มาดำเนินการในปงบ 
ประมาณ  2566          
งบประมาณป 2567 จำนวน 53,800 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
บานหนองเขียว หมูท่ี 12(ซอยบานนางนามีสือ สื่อจุย)            
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.  
ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
72.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางจุดเริ่มตน บานเลขท่ี 
179 นางนามีสือ  สื่อจุย จุดสิ้นสุด บานเลขท่ี 314 
นายบาลา จะกา  ซอยบานนางนามีสือ สื่อจุย  
บานหนองเขียว หมูท่ี 12 
งบประมาณป 2566 จำนวน  41,200 บาท 



2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

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  6  การพัฒนา

ดานการเมืองการปกครอง    

และการบริหาร

แผนงานบริหารทั่วไป 1 50,000 1 50000 1 50000 1 50000 1 50000 5 250,000

รวมทั้งสิ้น 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

10

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

แบบ ผ.01



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
11 2,167,600 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2,167,600

รวม 11 2,167,600 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2,167,600

รวมทั้งสิ้น 11 2,167,600 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2,167,600

11

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

แบบ ผ.01/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ 

รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ       

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย      

งบประมาณ 2566 - 2570

จํานวน  40,000  บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมืองเชียงราย  

จังหวัดเชียงราย                                  

งบประมาณ    2566 - 2570

จํานวน  50,000  บาท

50,000 50,000       50,000       50,000       50,000       1.เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณที่ขอรับการ

สนับสนุน                     

2.เพื่อจัดทําขอบัญยัติ

งบประมาณรายจาย

50,000 50,000      50,000      50,000      50,000      

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

12

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรมนุษยและความมั่นคงเพื่อสงเสริมสังคมสรางสรรค

แบบ ผ.02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมกรณ  หมูที่ 1         

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 240 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปาย

โครงการ ซอยบานนายสนม ดอนเนตร  

บานแมกรณ หมูที่ 1                          

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -

2570) หนา 173 ลําดับ 16  

งบประมาณป 2566 จํานวน 135,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานแมกรณ  หมูที่ 1                            

(ซอยบานนายสนม ดอนเนตร)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 150 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง  ซอยบาน

นายสนม ดอนเนตร บานแมกรณ หมูที่ 1 

จุดเริ่มตนบานเลขที่ 168 นายจันทรตา ใจมูล  

จุดสิ้นสุดบานเลขที่ 113 นายสนม  ดอนเนตร

87,400  -  -  - - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่มา

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

13

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมกรณหมูที่ 1

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 200.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย 1 บานแมกรณ หมูที่ 1

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 

2570) หนา 213 ลําดับ 60  

ยายจากปงบประมาณ 2568 มาดําเนินการ

ในปงบประมาณ  2566  

งบประมาณ ป 2568 จํานวน 112,000บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานแมกรณ หมูที่ 1 (ซอย 1)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 220.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย 1 บานแมกรณ หมูที่ 1

จุดเริ่มตน บานเลขที่ 52 นายมานิตย ไชยชมภู 

จุดสิ้นสุด บานเลขที่ 52 นายมานิตย ไชยชมภู

127,800  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน  

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

งบประมาณและที่มา

14 แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลลภายใน

หมูบาน บานเวียงหวาย หมูที่ 2              

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

ติดตั้งโคมไฟถนนโซลาเซลล จํานวน 21 จุด

บานเวียงหวาย หมูที่ 2                       

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -

2570) หนา 165 ลําดับ 2  

งบประมาณป 2566 - 2570              

จํานวน 42,000 บาท

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

แบบโซลาเซลล บานเวียงหวาย หมูที่ 2      

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ปริมาณงาน เสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย  

24 วัตต สูง 6.00 ม. จํานวน 7 ตน  

จุดเริ่มตนโครงการพิกัด  

จุดที่ 1 สนามกีฬาหมูบาน

จุดที่ 2 แยกประปาหมูบาน 

จุดที่ 3 บานเลขที่ 8 รต.สุพันธ จันทรคํา  

จุดที่ 4 บานเลขที่ 151 นายอํานวย บุญสม

จุดที่ 5 บานเลขที่ 128 นายประสิทธิ์ คําจอย

จุดที่ 6 บานเลขที่ 118 นายวิชัย โพธิศรี 

จุดที่ 7 บานเลขที่ 42 นายสิงหคํา บุญรักษา

บานเวียงหวาย หมูที่ 2

253,700  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน   

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

15

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานแมสาด หมูที่ 4                     

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.  รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 800.00 ตร.ม. พรอมปายโครงการ

ชนิดไมมีไหลทาง ซอย 2 บานแมสาด หมูที่ 4  

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -

2570) หนา 177 ลําดับ 22  

งบประมาณป 2566 จํานวน 448,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

บานแมสาด หมูที่ 4 (ซอย 2)                    

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 134.00 ม.

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 402.00

ตร.ม.  ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 

จุดเริ่มตนบานเลขที1่35 นางจันทร พรมโวหาร

จุดสิ้นสุดที่มีเอกสารสิทธิ์ นายปราโมทย พรมเลข

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม.

หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอยกวา 80.00 

ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ 

จุดเริ่มตน เชื่อมตอถนน คสล. ชวงที่ 1 จุดสิ้นสุด

บานไมมีเลขที่ นายบุญภพ เสียงใส บานแมสาด

หมูที่ 4

281,600  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

งบประมาณและที่มา

16 แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

5 โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวางทอ  

บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7 

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

กอสรางเสริมไหลทางโดยการวางทอคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 

ยาว 60.00 ม. และบอพักขนาดกวาง0.90 ม.

ยาว 1.00 ม. พรอมถมดินไหลทางพรอมปาย

โครงการ สถานที่หนาบานนายเทียนชัย ธรรมธิ 

ถึงบานนายธิคุณ ใจดี บานฝงหมิ่น หมูที่ 7 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566

2570) หนา 181 ลําดับ 26  

งบประมาณป 2566 จํานวน 157,000 บาท

(ตอ) 

โครงการกอสรางเสริมไหลทางถนนภายใน

หมูบาน บานฝงหมิ่น หมูที่ 7                    

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

กอสรางเสริมไหลทางถนนภายในหมูบาน      

จุดที่ 1 ปริมาณงาน ทอคสล. ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง0.40 ม. ยาว 67.00 ม. และบอพัก

คสล. ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม. 

จํานวน 6.00 บอ พรอมถมดินไหลทาง  

เริ่มตนบานนายทิคุณ  ใจดี บานเลขที่ 72 

ถึงบานนายเทียนชัย ธรรมธิ บานเลขที่ 7      

จุดที่ 2 ปริมาณงาน ทอ คสล. ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 0.40 ม. ยาว 114.00 ม. และบอ

พัก คสล. ขนาดกวาง 0.90 ม. ยาว 1.00 ม.

จํานวน 11.00 บอ พรอมถมดินไหลทางพรอม

ปายโครงการ  เริ่มตนที่มีเอกสารสิทธิ์นายวิเชษฐ

คําแกน ถึงบานนางสีดา อภิวงค บานเลขที่ 78

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

373,400  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน   

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

งบประมาณและที่มา

17 แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

โครงการกอสรางเสริมไหลทางพรอมวางทอ 

บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

กอสรางเสริมไหลทางโดยการวางทอคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.

ยาว 120.00 ม. และบอพัก ขนาดกวาง 0.90 

ม. ยาว 1.00 ม. พรอมถมดินไหลทางพรอมปาย

โครงการ สถานที่หนาบานนายวิเชษฐ คําแกน 

ถึงบานนางธิดา อภิวงค บานฝงหมิ่น หมูที่ 7

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -

2570) หนา 182 ลําดับ 27  

งบประมาณป 2566 จํานวน 313,000 บาท

18

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย 12 บานปางกอก หมูที่ 9    

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 300.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย 12                   

บานนางละอองดาว บุญรัตน บานปางกอก    

หมูที่ 9                                           

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -

2570) หนา 184 ลําดับ 29  

งบประมาณป 2566 จํานวน 168,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      

ซอย 12 บานปางกอก หมูที่ 9                   

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                   

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 300.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ เริ่มตนบานเลขที่ 143  

บานนางละอองดาว บุญรัตน ถึงบานเลขที่ 147

บานนายวิศิษฐ คํานิยม ซอย 12 บานปางกอก

หมูที่ 9

175,400  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน  

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

19

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานปางกอก หมูที่ 9                          

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม 

นอยกวา 180.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย 5/1 บานปางกอก 

หมูที่ 9  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2566 -2570) หนา 202 ลําดับ 49 

ยายจากปงบประมาณ 2567 มาดําเนินการ 

ในปงบประมาณ  2566  

งบประมาณป 2567 จํานวน 100,800 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

ซอย 5/1 บานปางกอก หมูที่ 9                  

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 126.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางซอย 5/1

เริ่มตนบานเลขที่ 35 บานนางมี  คํานิลนคร 

ถึงบานเลขที่ 146 บานนางแสงดาว ยอดใจ  

บานปางกอก หมูที่ 9

73,200  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน   

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย    

             

20

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

ซอย 6/1 บานปางริมกรณ หมูที่ 10       

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม   

นอยกวา 150.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย 6/1 บานปางริมกรณ 

หมูที่ 10                                         

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -

2570) หนา 272 ลําดับ 124  

ยายจากปงบประมาณ 2570 มาดําเนินการใน

ปงบประมาณ 2566  

งบประมาณป 2570 จํานวน 84,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

ซอย 6/1 บานปางริมกรณ หมูที่ 10           

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)                  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 255.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย 6/1 เริ่มตนเชื่อมถนน

คสล.เดิม (บานเลขที่ 215 บานนางแดง ไชยชมภู)

ถึงบานเลขที่ 167 บานนายอาทิตย บุญเหมือน

บานปางริมกรณ หมูที่ 10

148,900  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน  

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

21

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานปางปาออ หมูที่ 11

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 210.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

พรอมปายโครงการ ซอย 3 บานปางปาออ 

หมูที่  11  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ. 2566 -2570) หนา 186 ลําดับ 31 

งบประมาณป 2566 จํานวน 117,600 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม

รางระบายน้ํารูปตัวยู แบบมีฝาปด ซอย 3/1 

บานปางปาออ หมูที่ 11                

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํารูป

ตัวยู แบบมีฝาปด  ปริมาณงาน

1. งานกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 177.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนบานเลขที่ 113 บานนางเวทิตา นาตะ

จุดสิ้นสุด บานเลขที่ 91 บานนายมานัส ขันคํา 

2. งานกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูแบบมีฝาปด

ขนาดปากรางกวาง 0.30 ม. ยาว 35.00 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พรอมปายโครงการ จุดเริ่มตน

บานเลขที่ 91 บานนายมานัส ขันคํา จุดสิ้นสุด

บานเลขที่ 91 บานนายมานัส ขันคํา ซอย 3/1

บานปางปาออ หมูที่ 11

224,600  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน  

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

22

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

บานหนองเขียว หมูที่ 12

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไมนอย

กวา 320.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอมปาย

โครงการ ซอยขางอาคารอเนกประสงค 

ถึงบานนายจะยี จาเงิน บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -

2570) หนา 208 ลําดับ 55 

ยายจากปงบประมาณ 2567 มาดําเนินการ 

ในปงบประมาณ  2566  

งบประมาณป 2567 จํานวน 179,200 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานหนองเขียว หมูที่ 12

(ซอยบานนายจะยี จาเงิน)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน          

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 124.00 ม.

หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 496.00 

ตร.ม.ชนิดไมมีไหลทาง จุดเริ่มตน บานเลขที่ 30 

นายจะยี จาเงิน จุดสิ้นสุด เชื่อมตอถนน คสล.ใหม

(บริเวณศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน)

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. 

หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไมนอยกวา 160 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง จุดเริ่มตนเชื่อมตอถนนสาย

ภายในหมูบาน (บริเวณศาลาอเนกประสงค

ประจําหมูบาน) จุดสิ้นสุด เชื่อมถนนลูกรังเดิม

(บริเวณศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน) 

ซอยบานนายจะยี จาเงิน บานหนองเขียว 

หมูที่ 12

380,400  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3.เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย
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ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

(เดิม) (เปลี่ยนแปลงใหม) 2566 2567 2568 2569 2570 การเปลี่ยนแปลง

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

บานหนองเขียว หมูที่ 12               

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)       

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม.

ยาว 32.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม

นอยกวา 96.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทางพรอม

ปายโครงการ ซอยบานนางนามีสือ สื่อจุย 

ถึงนายพาลา จะกา บานหนองเขียว หมูที่ 12 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566

2570) หนา 209 ลําดับ 56   

ยายจากปงบประมาณ 2567 มาดําเนินการ

ในปงบประมาณ  2566  

งบประมาณป 2567 จํานวน 53,800 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

บานหนองเขียว หมูที่ 12

(ซอยบานนางนามีสือ สื่อจุย)

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)     

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 ม. 

ยาว 24.00 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม    

นอยกวา 72.00 ตร.ม. ชนิดไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตน บานเลขที่ 179 นางนามีสือ สื่อจุย 

จุดสิ้นสุด บานเลขที่ 314 นายพาลา จะกา  

ซอยบานนางนามีสือ สื่อจุย บานหนองเขียว   

หมูที่ 12

41,200  -  -  -  - 1. เพื่อใหสอดคลองกับ

งบประมาณของ อบต.

2. เพื่อประโยชนของ

ประชาชน 

3. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

2,167,600 0 0 0 0

11 0 0 0 0

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา

24 แบบ ผ.02/1
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