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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 ขอ 21  การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของ
ผูบริหารทองถิ่น  เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ
โดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ  พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น   อำเภอ  และ
จังหวัดทราบดวย  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 3867  ลงวันท่ี  6  กรกฎาคม  
2564  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ขอ 2 ผูบริหาร
ทองถิ่นมีอำนาจในการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น ใน “ราคากลาง” แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงข้ึนจากแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแกไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจำปงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      และ
การ “แกไขปที ่จะดำเนินการ” ตามโครงการพัฒนาที ่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ ่นใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 

การแกไข  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดำเนินงาน  
ใหถูกตอง  โดยไมทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
ไดดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศใชเมื่อวันที่  22 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕64  ไปแลว   แตเพ่ือเปนการชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  จึงมีความจำเปนตองแกไข
ปที่จะเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  จากเดิมจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  แกไขเปน
ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
แกไขครั้งท่ี  2/2565  ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำป  และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณอยางมีประสิทธิภาพ  ตอไป 
 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ 
 
 
  



-1- 

สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 ขอ 21  การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น  เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ  พรอมทั้งแจงสภาทองถ่ิน 
อำเภอ  และจังหวัดทราบดวย  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867  ลงวันท่ี 
6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ 2 
ผูบริหารทองถ่ินมีอำนาจในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน ใน “ราคากลาง” แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงข้ึนจากแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแกไข “แผนงาน” ตามรูปแบบ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย ประจำปงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ
การ “แกไขปที ่จะดำเนินการ” ตามโครงการพัฒนาที ่ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ ่นใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ไดดำเนินการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2566 - 2570)  และประกาศใชเมื่อวันที่  22 กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 ไปแลว  แตเพื่อเปนการชวยเหลือ 
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  จึงมีความจำเปนตองแกไขปท่ีจะเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จากเดิมจะ
ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  แกไขเปนดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   

ดงันั้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
แกไขครั้งท่ี 2/2565  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด 

ท่ี มท 0810.3/ว 3867  ลงวันท่ี  6  กรกฎาคม  2564  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 



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)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน และระบบโล

จิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS

แผนงานอุตสาหกรรมและ    

การโยธา
10 307,400     10 307,400     10 307,400     10 307,400     10 307,400     50       1,537,000

รวม 10 307,400     10       307,400     10       307,400     10       307,400     10       307,400     50       1,537,000

รวม 5 ป

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

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)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน และระบบโล

จิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 

กลุมอาเซียน+6และ GMS

แผนงานอุตสาหกรรมและ    

การโยธา
1 358,000     1 358,000     1 358,000     1 358,000     1 358,000     5         1,790,000

รวม 1 358,000     1         358,000     1         358,000     1         358,000     1         358,000     5         1,790,000

3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนา

แบบ ผ.01/2



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) 

บานแมกรณ  หมู 1

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 3 บอ 

      31,800       31,800       31,800       31,800       31,800 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

งบประมาณ

4

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แกไข  ครั้งที่  2/2565

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

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

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สถานที่กอสราง

บานแมกรณ  หมูที่ 1

ต.แมกรณ  อ.เมือง

จ.เชียงราย

2 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานเวียงหวาย  หมู 2

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 5 บอ 

สถานที่กอสราง

บานเวียงหวาย  หมูที่ 2

ต.แมกรณ  อ.เมือง

จ.เชียงราย

      53,000       53,000       53,000       53,000       53,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

5

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานสวนดอก  หมู 3

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 4 บอ 

สถานที่กอสราง

บานสวนดอก หมูที่ 3

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

      42,400       42,400       42,400       42,400       42,400 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

6

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานแมสาด  หมู 4

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 4 บอ 

สถานที่กอสราง

บานแมสาด หมูที่ 4

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

      42,400       42,400       42,400       42,400       42,400 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

7

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานเมืองรวง  หมู 5

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่
งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานเมืองรวง หมูที่ 5

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

      21,200       21,200       21,200       21,200       21,200 รอยระของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลงไดรับ

การแกไข
กองชาง

8

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานปางมุง  หมู 6

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่
งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานปางมุง หมูที่ 6

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

      21,200       21,200       21,200       21,200       21,200 รอยระของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลงไดรับ

การแกไข
กองชาง

9

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานฝงหมิ่น  หมู 7

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน  2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

      21,200       21,200       21,200       21,200       21,200 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

10

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน  3 บอ 

สถานที่กอสราง

บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

      31,800       31,800       31,800       31,800       31,800 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

งบประมาณ

11 แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานปาสักทอง  หมูที่ 13

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน  2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานปาสักทอง  

หมูที่ 13

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

      21,200       21,200       21,200       21,200       21,200 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

12

งบประมาณ

แบบ ผ.02



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

ที่ทําการ อบต.แมกรณ

หมูที่ 13

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน  2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานที่ทําการ 

อบต.แมกรณ

หมูที่ 13  ต.แมกรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

      21,200       21,200       21,200       21,200       21,200 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

307,400   307,400   307,400   307,400   307,400   

10 10 10 10 10

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

13 แบบ ผ.02



2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบเปด

บานใหม  หมู 8

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่

งานธนาคาร

น้ําใตดินแบบเปด

ขนาดกวาง

20.00 ม.

ยาว 20.00 ม.

ลึก 7.00 ม.  

   358,000    358,000    358,000    358,000    358,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

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

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

14

                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แกไข  ครั้งที่  2/2565

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

แบบ ผ.02/2



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ.2561-

2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 

1/2564 หนา22

ลําดับ 8  แกไขโดยการ

ยายปที่ดําเนินการจากป

งบประมาณ 2564 -

2565 เปนปงบประมาณ

2566 - 2570

จํานวน  2 บอ 

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ

จํานวน 1 ปาย 

และปายมาตรฐาน

โครงการ

จํานวน 1 ปาย

(กอสรางตามแบบ 

อบต.กําหนด)

สถานที่กอสราง

บานใหม  หมูที่ 8

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

358,000 358,000 358,000 358,000 358,000

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

15

งบประมาณ

แบบ ผ.02/2
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