
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

เรื่อง  การแก้ไขแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 
 

*************************** 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เมื่อคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 11 
มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง นั้น  อาศัยอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว             
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อม
ทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย นั้น  

บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ฉบับแก้ไข 
ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดตาม
แนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายวีรชิต  วรัญชิตกูล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
แก้ไขครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 

  
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

 
   

 
  ส านักงานปลัด อบต. งานนโยบายและแผน 

              โทร. 0 5376 7467 
     โทรสาร 0 5376 7465  

              www.maefaluang.go.th 
 



 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

************** 
หลักการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง เมื่อคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 11 
มิถุนายน 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง นั้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 
เหตุผล 

  ตามบันทึกข้อความงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ฟ้าหลวง ที่ ชร 82801/.......ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) กรณีแก้ไขปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ดังนั้นเพ่ือให้สามารถบริหารโครงการและงบประมาณตามโครงการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน           
จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

แก้ไขครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขคร้ังที่ 6 พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ข้อความเดิม 

โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน  

บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ 18 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65  

หน้า 103 ล าดับที่ 32 

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บา้น
สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

- - 500,000 - - ระบบประปาที่
ปรับปรุง 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถส่ง
น้ าใช้ในหมู่บ้าน
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

1 ข้อความใหม ่

โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน  

บ้านห้วยน้ าขุ่น หมู่ 18 

 

เพื่อให้ระบบประปาหมู่บา้น
สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

- - - - 500,000 ระบบประปาที่
ปรับปรุง 

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถส่ง
น้ าใช้ในหมู่บ้าน
ตลอดทั้งป ี

ส านักงาน
ปลัด  

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

แบบ ผ.02 



 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขคร้ังที่ 6 พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน   พัฒนาระบบการจัดการน้ าและระบบประปา 

 

2 ข้อความเดิม 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา บ้านห้วยน้ า
ขุ่น หมู่ 1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65  
เพิ่มเตมิครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
หน้า 20 ล าดับที่ 32 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

ระบบประปา ณ บ้านสวน
ป่า หมู่ 14 ถึง บ้านห้วย
น้ าขุ่น หมู่ 1 

- - - 1,800,000 - ระบบประปา
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

งานป้องกัน
ฯ  

ส านักงาน
ปลัด 

2 ข้อความใหม ่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา บ้านห้วยน้ า
ขุ่น หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 

ระบบประปา ณ บ้านสวน
ป่า หมู่ 14 ถึง บ้านห้วย
น้ าขุ่น หมู่ 1 

- - - - 1,800,000 ระบบประปา
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

งานป้องกัน
ฯ  

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ.02 


