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คำนำ 
 

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2/2565  
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  รวมทั้งวางแนวทางเพื ่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
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 2/2565  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 จะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย  แตเนื่องจากโครงการท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเปาหมาย/ผลผลิตโครงการ  และเพื่อดำเนินการตามนโยบายของผูบริหาร เรื ่องการสงเสริมการ
ทองเท่ียว หนึ่งทองถ่ิน หนึ่งถนนสวย ใสใจสิ่งแวดลอม 

            ดังนั ้น  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการเปลี ่ยนแปลง
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 - 2570)  ครั้งที่  2/2565  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  
2/2565  
1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2565 (แบบ ผ.02)   

มีจำนวน  1  โครงการ  งบประมาณ  300,000  บาท (สามแสนบาทถวน)  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 
แผนงานการเกษตร  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  300,000 บาท  ดังนี้ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

 
 
 

รายละเอียด... 
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รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

โครงการบำรุงรักษาหนึ่งทองถ่ิน หนึ่งถนนสวย  
ใสใจสิ่งแวดลอมถนนสายบานเวียงหวาย 
ถึงบานสวนดอก 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนสายบานเวียงหวาย หมูท่ี 2 ถึงบานสวนดอก 
หมูท่ี  3  ตำบลแมกรณ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

โครงการบำรุงรักษาหนึ่งทองถ่ิน หนึ่งถนนสวย  
ใสใจสิ่งแวดลอม ภายในตำบลแมกรณ 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
ดำเนินการบำรุงรักษาถนนภายในตำบลแมกรณ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

1.2  โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2566 – 2570)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2565 (แบบ ผ.02/2)   

มีจำนวน  3  โครงการ  งบประมาณ  17,270,600  บาท (สิบเจ็ดลานสองแสนเจ็ดหม่ืนหกรอยบาทถวน)  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6
และ GMS  สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสำหรับการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  3  โครงการ งบประมาณ  17,270,600  บาท  ดังนี ้
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ตำบล แมกรณกับตำบลโปงแพร 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 
5.00 ม. ยาว 2,800.00 ม. หนา 0.15 ม.  
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 14,000.00 ตร.ม. 
ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงการ 
เชื่อมระหวางบานปางมุง หมูท่ี 6  
ต.แมกรณ ถึงบานปาซางเหนือ หมูท่ี 1 
ตำบลโปงแพร  อำเภอแมลาว 

1. โครงการกอสรางถนนลาดยาง เชื่อมตำบลแมกรณ  
กับตำบลโปงแพร 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 ม.   
ยาว 2,800.00 ม.  หนา 0.05 ม.  
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 16,800.00 ตร.ม. 
พรอมปายโครงการ เชื่อมระหวางบานปางมุง  
หมูท่ี 6 ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย 
 ถึงบานปาซางเหนือ หมูท่ี 1  ตำบลโปงแพร 
อำเภอแมลาว  จ.เชียงราย 

2. โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อมบานแมกรณ  
หมูท่ี 1 ถึงบานเวียงหวาย หมูท่ี 2  ต.แมกรณ  
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 1,560.00 ม. หนา 0.05 ม. 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา  6,240.00 ตร.ม. 
พรอมปายโครงการ  เชื่อมบานแมกรณ  หมูท่ี 1 ถึง
บานเวียงหวาย  หมูท่ี  2 

2. โครงการกอสรางถนนลาดยางบานแมกรณ 
หมูท่ี 1 ตำบลแมกรณ เชื่อมตำบลปาออดอนชัย 
บานเวียงหวาย หมูท่ี 2 ซอย 6 เชื่อมตำบลบัวสลี 
อำเภอแมลาว 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 ม. 
ยาว 1,569.00 ม. หนา 0.05 ม. 
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 9,414.00 ตร.ม. 
พรอมปายโครงการ 
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บานแมกรณ หมูท่ี 1 ตำบลแมกรณ เชื่อมตำบลปาออ
ดอนชัย บานเวียงหวาย หมูท่ี 2 ซอย 6     
เชื่อมตำบลบัวสล ี อำเภอแมลาว 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

3. โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง
(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานหนองเขียว   
หมูท่ี 12 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 
งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร   
จำนวน  3 บอ สถานท่ีกอสราง บานหนองเขียว 
หมูท่ี 12  ต.แมกรณ  อ.เมือง จ.เชียงราย 
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561-2565)  หนา 15 ลำดับ 8   

3. โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดนิแบบเปด
บานหนองเขียว  หมู 12 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
งานธนาคารน้ำใตดินแบบเปด  ขนาดกวาง 
20.00 ม.ยาว 20.00 ม.ลึก 7.00 ม.   
จำนวน  1 บอ พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ
โครงการ จำนวน 1 ปาย  
และปายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ปาย 
(กอสรางตามแบบ อบต.กำหนด) 
สถานท่ีกอสราง  บานหนองเขียว  หมูท่ี 12 
ต.แมกรณ  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน  1  โครงการ งบประมาณ  72,724,800  บาท  ดังนี้ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น  

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(เดิม) (เปล่ียนแปลงใหม) 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหวางตำบลแมกรณ ถึงตำบลปาออดอนชัย 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)   
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 6.00 ม. 
ยาว 882.00 ม. หนา 0.15 ม.  
(รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,292 ตร.ม.)  
ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงการ  
เชื่อมบานปางริมกรณ หมูท่ี 10 ต.แมกรณ  
ถึงบานประตูลอ หมูท่ี 21 ต.ปาออดอนชัย 

1. โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวางตำบล
แมกรณถึงตำบลปาออดอนชัย 
(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  
กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 ม.   
ยาว 17,700.00 ม.  หนา 0.05 ม.  
รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 106,200.00 ตร.ม. 
พรอมปายโครงการ สถานท่ีกอสราง  
บานปางริมกรณ หมูท่ี 10 , บานแมสาด หมูท่ี 4 
ผานบานปางกลาง - ปางกองหมูบานบริวาร 
บานแมสาด หมูท่ี 4 ผานบานหนองเขียวหมูท่ี 
12 ตำบลแมกรณ ถึงบานประตูลอ หมูท่ี 21 
ตำบลปาออดอนชัย  อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 



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  5  การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ

และยั่งยืน

แผนงานการเกษตร 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

รวมทั้งสิ้น 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000

4

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

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
3 17,270,600 3 17,270,600 3 17,270,600 3 17,270,600 3 17,270,600 15 86,353,000

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนา

ดานเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว

แผนงานอุตสาหกรรมและ    

การโยธา
1 72,724,900 1 72,724,900 1 72,724,900 1 72,724,900 1 72,724,900 5 363,624,500

รวมทั้งสิ้น 4 89,995,500 4 89,995,500 4 89,995,500 4 89,995,500 4 89,995,500 20 449,977,500

5

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

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

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนา แบบ ผ.01



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการบํารุงรักษาหนึ่งทองถิ่น หนึ่งถนนสวย

ใสใจสิ่งแวดลอมถนนสายบานเวียงหวาย 

ถึงบานสวนดอก     

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ถนนสายบานเวียงหวาย หมูที่ 2 ถึงบานสวนดอก

หมูที่  3  ตําบลแมกรณ  อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570)  หนา 143  ลําดับ 9

โครงการบํารุงรักษาหนึ่งทองถิ่น หนึ่งถนนสวย 

ใสใจสิ่งแวดลอม ภายในตําบลแมกรณ

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

ดําเนินการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและถนน

ภายในตําบลแมกรณอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

300,000       300,000       300,000        300,000        300,000       เพื่อประโยชนของ

ประชาชนที่จะไดรับ

300,000    300,000     300,000     300,000     300,000     

1 1 1 1 1

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

1.  แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แบบ ผ.02



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม

ตําบล แมกรณกับตําบลโปงแพร      

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง

5.00 ม. ยาว 2,800.00 ม.หนา 0.15 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 14,000.00 ตร.ม.

ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงการ

เชื่อมระหวางบานปางมุง หมูที่ 6 ต.แมกรณ 

ถึงบานปาซางเหนือ หมูที่ 1  ตําบลโปงแพร

อําเภอแมลาว 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2566-2570

หนา 317  ลําดับ 20

โครงการกอสรางถนนลาดยาง เชื่อมตําบลแมกรณ

กับตําบลโปงแพร

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 ม.  

ยาว 2,800.00 ม.  หนา 0.05 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 16,800.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ เชื่อมระหวางบานปางมุง 

หมูที่ 6 ต.แมกรณ  อ.เมืองเชียงราย

 ถึงบานปาซางเหนือ หมูที่ 1  ตําบลโปงแพร

อําเภอแมลาว

11,010,100  11,010,100  11,010,100   11,010,100   11,010,100  เพื่อประโยชนของ

ประชาชนที่จะไดรับ

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

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6และ GMS

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่มา

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน  การบริการ และโลจิสติกส

แบบ ผ.02/2



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อมบานแมกรณ 

หมูที่ 1 ถึงบานเวียงหวาย หมูที่ 2  ต.แมกรณ 

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 1,560.00 ม. หนา 0.05 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา  6,240.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ  เชื่อมบานแมกรณ  หมูที่ 1

ถึงบานเวียงหวาย  หมูที่  2

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2566-2570)  หนา 327 ลําดับ 30  

โครงการกอสรางถนนลาดยางบานแมกรณ

หมูที่ 1 ตําบลแมกรณ เชื่อมตําบลปาออดอนชัย

บานเวียงหวาย หมูที่ 2 ซอย 6 เชื่อมตําบลบัวสลี

อําเภอแมลาว

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 ม.

ยาว 1,569.00 ม. หนา 0.05 ม.

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 9,414.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ

บานแมกรณ หมูที่ 1 ตําบลแมกรณ 

เชื่อมตําบลปาออดอนชัย บานเวียงหวาย หมูที่ 2

ซอย 6 เชื่อมตําบลบัวสลี  อําเภอแมลาว

6,081,500     6,081,500    6,081,500     6,081,500     6,081,500    เพื่อประโยชนของ

ประชาชนที่จะไดรับ

งบประมาณและที่มา

8 แบบ ผ.02/2



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

3 โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานหนองเขียว  

หมูที่ 12

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)

งานธนาคารน้ําใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน  3 บอ สถานที่กอสราง บานหนองเขียว

หมูที่ 12  ต.แมกรณ  อ.เมือง จ.เชียงราย

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564

หนา 15 ลําดับ 8  

โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดินแบบเปด

บานหนองเขียว  หมู 12

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

งานธนาคารน้ําใตดินแบบเปด  ขนาดกวาง

20.00 ม.ยาว 20.00 ม.ลึก 7.00 ม.  

จํานวน  1 บอ พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย 

และปายมาตรฐานโครงการ จํานวน 1 ปาย

(กอสรางตามแบบ อบต.กําหนด)

สถานที่กอสราง  บานหนองเขียว  หมูที่ 12

ต.แมกรณ  อ.เมือง จ.เชียงราย

 179,000  179,000  179,000  179,000  179,000 เพื่อประโยชนของ

ประชาชนที่จะไดรับ

17,270,600 17,270,600  17,270,600   17,270,600   17,270,600  

3 3 3 3 3

9

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ.02/2



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม

ระหวางตําบลแมกรณ ถึงตําบลปาออดอนชัย

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ)  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 6.00 ม. 

ยาว 882.00 ม. หนา 0.15 ม. 

(รวมพื้นที่ไมนอยกวา 5,292 ตร.ม.) 

ชนิดไมมีไหลทาง  พรอมปายโครงการ 

เชื่อมบานปางริมกรณ หมูที่ 10 ต.แมกรณ 

ถึงบานประตูลอ หมูที่ 21 ต.ปาออดอนชัย 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2566-2570) หนา 321  ลําดับ 24

โครงการกอสรางถนนลาดยาง เชื่อมระหวาง

ตําบลแมกรณถึงตําบลปาออดอนชัย

(เปาหมาย/ผลผลิตโครงการ) 

กอสรางถนนลาดยางขนาดกวาง 6.00 ม.  

ยาว 17,700.00 ม.  หนา 0.05 ม. 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 106,200.00 ตร.ม.

พรอมปายโครงการ สถานที่กอสราง 

บานปางริมกรณ หมูที่ 10 , บานแมสาด หมูที่ 4

(ตอ)

72,724,900  72,724,900  72,724,900   72,724,900   72,724,900  เพื่อประโยชนของ

ประชาชนที่จะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา และที่ 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตถกรรมเพื่อยกระดับสินคา
เกษตรเชิงสรางสรรคภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และที่ 3 การพัฒนาเศาราษฐกิจสรางสรรคดานการคา การลงทุน การบริการและโลจิสติกส

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02/2



ที่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เหตุผล

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

ผานบานปางกลาง - ปางกองหมูบานบริวาร

บานแมสาด หมูที่ 4 ผานบานหนองเขียวหมูที่

12 ตําบลแมกรณ ถึงบานประตูลอ หมูที่ 21

ตําบลปาออดอนชัย  อําเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

72,724,900 72,724,900 72,724,900 72,724,900 72,724,900

1 1 1 1 1รวมโครงการ

11

งบประมาณและที่มา

รวมงบประมาณ

แบบ ผ.02/2
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