




 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 2566-2570 (เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลงและแก้ไข) ครั้งที2่/2๕66 หน้า ๑ 
 

สว่นที ่1 
 

บทน า 
 

 

๑.๑ ลกัษณะของแผนพฒันาท้องถิน่ (เปลี่ยนแปลง) 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  แผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑.๒ วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
๑. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาห้าปี 
๒. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม

งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผนนั้น 
 

1.3 ขัน้ตอนในการเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาท้องถิน่ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงตามหมวด 4 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ดังนี้ 

ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันตับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข) ครั้งที2่/2566 หน้า ๒ 
 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 

1.4 ประโยชนข์องการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์คือใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข) ครั้งที่ 2/2566 หน้า ๓ 
 

สว่นที ่2 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕66-๒๕70  (เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงและแกไ้ข) ครัง้ที2่/2566 

ของเทศบาลต าบลแมไ่ร ่ อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย 
   

บัญชีสรุปการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและแกไ้ข) ครั้งท่ี2/2566 

 

ข้อความเดมิ จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570 หน้าที่ 136 ล าดับที่ 1) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
     6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม 

    6.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลลัพธท์ี่

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต าบลแม่
ไร ่

พัฒนาและส่งเสริมการ
กีฬาในพื้นที่ เสริมสร้าง
ความสามัคคี และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพืน้ที ่

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 1 คร้ัง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม           
กีฬาที่ได้

ด าเนินการ/ระดับ
ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

ราษฎรในพื้นที่
มีสุขภาพ
แข็งแรง และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ 
มีความรักความ
สามัคค ี

กองการศึกษา/ 
เทศบาลต าบล

แม่ไร ่

 

 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข) ครั้งที่ 2/2566  หน้า ๔ 

 

๔ 
ข้อความใหม ่

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลลัพธท์ี่

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประชาชน
ต าบลแมไ่ร ่

พัฒนาและส่งเสริมการ
กีฬาในพื้นที่ 
เสริมสร้างความ
สามัคค ีและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที ่

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 1 คร้ัง/ป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกิจกรรม           
กีฬาที่ได้

ด าเนินการ/
ระดับความพงึ

พอใจของ
ประชาชน 

ราษฎรใน
พื้นที่มีสุขภาพ
แข็งแรง และ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
พื้นที่ มีความ
รักความ
สามัคค ี

กองการศึกษา/ 
เทศบาลต าบล

แมไ่ร ่

 

 
 



๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข) ครั้งที่2/2566 หน้า ๕ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
สว่นที ่3 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕66-๒๕70(เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงและแกไ้ข) ครัง้ที ่1/2566 

ของเทศบาลต าบลแมไ่ร ่ อ าเภอแมจ่นั  จงัหวดัเชยีงราย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที ่๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เยน็เปน็สุข 
          6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั ที ่๔ การพัฒนาคุณภาพชีวติและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 

1.ยุทธศาสตร ์ท่ี ๖ การพัฒนาดา้นสังคม 
     6.4 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชีว้ดั 

(KPI) 
ผลลัพธท์ี่

ไดร้บั 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประชาชน
ต าบลแมไ่ร ่

พัฒนาและส่งเสริมการ
กีฬาในพื้นที่ 
เสริมสร้างความ
สามัคค ีและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที ่

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 1 คร้ัง/ป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนกิจกรรม           
กีฬาที่ได้

ด าเนินการ/
ระดับความพงึ

พอใจของ
ประชาชน 

ราษฎรใน
พื้นที่มีสุขภาพ
แข็งแรง และ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
พื้นที่ มีความ
รักความ
สามัคค ี

กองการศึกษา/ 
เทศบาลต าบล

แม่ไร ่

 

แบบ ผ.02 


