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การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  
ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณฉบับน้ี  เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตำบล  ภายใตวิสัยทัศนการ
พัฒนาตำบล  ซึ่งไดกำหนดแผนงานการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผูบริการทองถ่ิน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแมกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอำนาจหนาทีข่ององคการบริหาร
สวนตำบลแมกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
อำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนการดำเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช
แผนพัฒนาท องถ ิ ่นเป นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ ่มเติม                    
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖5) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   แตการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ตองสอดคลองกับนโยบายของผูบริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน      
ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  และบางโครงการที่บรรจุไวไม
ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั ้นองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ จ ึงตองจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน          
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตามนโยบายผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ ตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันา 
องคการบรหิารสวนตำบลแมกรณ 

 
 
  



 
 

สวนที่  1 
เหตุผลความจำเปน 

 
ตามที่ องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ   ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ –

๒๕๖5)  ซึ่งประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 ไปแลวน้ัน   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 หมวด  4 “ขอ  22 เพื่อประโยชนของประชาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ ่นอาจเพิ ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ ่นได  และใหใชแผนพัฒนาทองถิ ่นเปนกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณ จากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน  รวมทั้ง

วางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค  ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน” สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล  ใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา          

ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537  และเมื่อแผนพัฒนา

ทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวัน       

นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว  

ในการนี้  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ มีความจำเปนเรงดวนที่จะตองดำเนินการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -  2565)   

1. เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนเรื่องภัยแลงใหแกประชาชน 
2. เพื่อแกไขปญหาขอรองเรียนของประชาชน 
3. เพื่อดำเนินการตามหนังสือสั่งการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
4. เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุขของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลแมกรณ 

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  จึงมีความจำเปนตองดำเนินการ เพิ่มเติมแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่  1/2564  เพื่อชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  และเพื่อให
เปนไปตามนโยบายของรฐับาลและผูบรหิาร  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทำแผน พ.ศ. 
2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอน ดังน้ี 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผล

และความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตร 

46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 

  เมื ่อแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่เพิ ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช          

1.รายละเอียด... 
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 1.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564  

1.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564 (แบบ ผ.02)  
มีจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ  844,200.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) ภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซียน+6และ GMS 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ  844,200.- บาท ดังนี้ 
 1. โครงการงานกอสรางผนังปองกันตลิ ่งพัง  พร อมขุดลอกเศษวัชพืชลำเหมืองสาธารณประโยชน            

บานปางกอก  หมูที่  9  ปริมาณงาน  กอสรางผนัง คสล.สูง 1.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 15.00 เมตร พรอมขุดลอก

เศษวัชพืช สถานที่กอสราง ลำเหมืองสาธารณะประโยชน บานปางกอก หมูที่ 9 ตำบลแมกรณ อำเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 79,500 บาท (เจ็ดหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) 

 2. โครงการขยายเขตวางทอระบบประปาภูเขาหวยน้ำริน บานปางริมกรณ  หมูที่ 10  

ปริมาณงาน ฝายคอนกรีตกวาง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พรอมวางทอ พีวีซี ยาว 1,940 เมตร 

พรอมปายโครงการ สถานที่กอสราง หวยน้ำริน บานปางริมกรณ หมูที่ 10 ตำบลแมกรณ อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย งบประมาณ   269,200 บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) 

3. โครงการกอสรางถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาสักทอง  หมูที่ 13 

ปริมาณงาน กอสรางถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 3 ถัง         

พรอมวางทอระยะทาง 464.00 เมตร พรอมปายโครงการ  สถานที่กอสราง บานปาสักทอง หมูที่ 13 ตำบลแมกรณ 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 495,500 บาท (สี่แสนเกาหมื่นหาพันหารอยบาทถวน) 

ยุทธศาสตรที่  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  สงเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.1 แผนงานสาธารณสุข  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  50,000.- บาท ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและผู สัมผัสอาหารในเขตองคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  

งบประมาณ  50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 

 1.2 แผนงานการศึกษา  จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ  25,000.- บาท ดังนี้ 
1. โครงการทันตกรรมสุขภาพเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลแมกรณ  งบประมาณ 25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 

2.  รายละเอียดครุภัณฑ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564  
2.1  ครุภัณฑในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 – 2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564 (แบบ ผ.03)  

(ครุภัณฑ) มีจำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  65,000  บาท  ดังนี้ 
 1. แผนงานเคหะและชุมชน  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณ  65,000 บาท 
  - ประเภทครุภัณฑการเกษตร 
  1. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจม (Submersible Pump)   

ขนาด 3 แรงมา ขนาดทอ  2 นิ ้ว  14 ใบพัด ไฟฟา 380 โวลท พรอมอุปกรณ จำนวน 1 เครื ่อง งบประมาณ 

37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) เพื่อใชในระบบประปาหมูบาน บานปางกอก  ม.9 

2. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง 

ชนิดหัวปมทำจากสแตนเลส 5.5 แรงมา ขนาดทอ 2-1/2-1-1/2 นิ้ว ไฟฟา 380 โวลท พรอมอุปกรณ จำนวน 1 เครื่อง  

งบประมาณ 28,000 บาท (สองหม่ืนแปดพันบาทถวน) เพ่ือใชในระบบประปา หมูบาน บานปางกอก  ม.9 

3. รายละเอียด... 
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3.  รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561–2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี  1/2564  

(สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด)  

 3.1  โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 (แบบ ผ.02/1)  

มีจำนวน 11 โครงการ  งบประมาณ  665,400   บาท  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  

ขององคการบริหารสวนตำบลแมกรณ  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที ่  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  แหลงน้ำ และการทองเท่ียว 

แผนงานการเกษตร  จำนวน  11  โครงการ งบประมาณ  665,400 บาท  ดังนี้ 

1.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานแมกรณ  หมู 1 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 3 บอ  
สถานที่กอสรางบานแมกรณ  หมูที่ 1  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  31,800 บาท      
(สามหมื่นหน่ึงพันแปดรอยบาทถวน) 

2.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานเวียงหวาย  หมู 2 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 5 บอ  
สถานที่กอสรางบานเวียงหวาย  หมูที่ 2  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  53,000 บาท      
(หาหมื่นสามพันบาทถวน) 

3.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานสวนดอก  หมู 3 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 4 บอ  
สถานที่กอสรางบานสวนดอก  หมูที่ 3  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  42,400 บาท      
(สี่หมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) 

4.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานแมสาด  หมู 4 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 4 บอ  
สถานที่กอสรางบานแมสาด  หมูที่ 4  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  42,400 บาท      
(สี่หมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน) 

5.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานเมืองรวง  หมู 5 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 2 บอ  
สถานที่กอสรางบานเมืองรวง  หมูที่ 5  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  21,200 บาท      
(สองหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 

6.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานปางมุง  หมู 6 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 2 บอ  
สถานที่กอสรางบานปางมุง  หมูที่ 6  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  21,200 บาท      
(สองหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 

7.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานฝงหมิ่น  หมู 7 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 2 บอ  
สถานที่กอสรางบานฝงหมิ่น  หมูที่ 7  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  21,200 บาท      
(สองหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 

8. โครงการ... 
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8.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบเปด  บานใหม  หมูที่ 8  

งานธนาคารน้ำใตดินแบบเปด  ขนาดกวาง  20.00 ม. ยาว  20.00 ม.ลึก 7.00 ม. จำนวน  2 บอ พรอมติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จำนวน 1 ปาย และปายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ปาย (กอสรางตามแบบ อบต.กำหนด)  

สถานที่กอสรางบานใหม  หมูที่ 8  ต.แมกรณ  อ.เมอืง จ.เชียงราย  งบประมาณ  358,000  บาท (สามแสนหาหมืน่-

แปดพันบาทถวน) 

9.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานหนองเขียว  หมู 12 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 3 บอ  
สถานที่กอสรางบานหนองเขียว  หมูที่ 12  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  31,800 บาท      
(สามหมื่นหน่ึงพันแปดรอยบาทถวน) 

10.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) บานปาสักทอง  หมู 13 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 2 บอ  
สถานที่กอสรางบานปาสักทอง  หมูที่ 13  ต.แมกรณ  อ.เมือง  จ.เชียงราย  งบประมาณ  21,200 บาท      
(สองหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 

11.  โครงการกอสรางธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) ที่ทำการ อบต.แมกรณ 

ปริมาณงาน  งานธนาคารน้ำใตดินแบบพอเพียง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร ลึก 1.63 เมตร จำนวน 2 บอ  
สถานที่กอสรางบานที่ทำการ อบต.แมกรณ  หมูที่ 13  ต.แมกรณ  อ.เมือง จ.เชียงราย งบประมาณ  21,200 บาท      
(สองหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน) 

บานแมกรณ  หมู 1

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 3 บอ 

สถานที่กอสราง

บานแมกรณ  หมูที่ 1

ต.แมกรณ  อ.เมือง

จ.เชียงราย

 -  -  -          31,800          31,800 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

15
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ที่ 1  การสรางมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ โดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา

ที่ 2  การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินคาเกษตรภายใตแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developmant Goals-SDGs)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  แหลงน้ํา และการทองเที่ยว

4.1  แผนงานการเกษตร

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานเวียงหวาย  หมู 2

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 5 บอ 

สถานที่กอสราง

บานเวียงหวาย  หมูที่ 2

ต.แมกรณ  อ.เมือง

จ.เชียงราย

 -  -  -          53,000          53,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

16

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานสวนดอก  หมู 3

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 4 บอ 

สถานที่กอสราง

บานสวนดอก หมูที่ 3

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 -  -  -          42,400          42,400 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

งบประมาณ

17 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานแมสาด  หมู 4

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 4 บอ 

สถานที่กอสราง

บานแมสาด หมูที่ 4

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 -  -  -          42,400          42,400 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

18

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานเมืองรวง  หมู 5

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่
งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานเมืองรวง หมูที่ 5

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 -  -  -          21,200          21,200 รอยระของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลงไดรับ

การแกไข
กองชาง

19

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานปางมุง  หมู 6

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนในพื้นที่
งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน 2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานปางมุง หมูที่ 6

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 -  -  -          21,200          21,200 รอยระของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลงไดรับ

การแกไข
กองชาง

20

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานฝงหมิ่น  หมู 7

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน  2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานฝงหมิ่น  หมูที่ 7

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 -  -  -          21,200          21,200 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

21

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบเปด

บานใหม  หมู 8

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบเปด  ขนาดกวาง

20.00 ม.ยาว 20.00 ม.

ลึก 7.00 ม.  

จํานวน  2 บอ 

พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 

จํานวน 1 ปาย 

และปายมาตรฐานโครงการ

จํานวน 1 ปาย

(กอสรางตามแบบ อบต.

กําหนด)

สถานที่กอสราง

บานใหม  หมูที่ 8

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 -  -  -        358,000        358,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

22

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน  3 บอ 

สถานที่กอสราง

บานหนองเขียว  หมูที่ 12

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 -  -  -          31,800          31,800 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

23

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

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

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

บานปาสักทอง  หมูที่ 13

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร

ลึก 1.63 เมตร  

จํานวน  2 บอ 

สถานที่กอสราง

บานปาสักทอง  หมูที่ 13

ต.แมกรณ  อ.เมือง 

จ.เชียงราย

 -  -  -          21,200          21,200 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

งบประมาณ

24 แบบ ผ.02/1



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 โครงการกอสรางธนาคาร

น้ําใตดินแบบพอเพียง

(SGB) แบบปด (ครัวเรือน)

ที่ทําการ อบต.แมกรณ

หมูที่ 13

เพื่อแกปญหาภัยแลง

ใหกับประชาชนใน

พื้นที่

งานธนาคารน้ําใตดิน

แบบพอเพียง  ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 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 รอยละของ

ประชาชน

ที่ไดรับผล

ประโยชน

ปญหาภัยแลง

ไดรับการแกไข

กองชาง

665,400       665,400       

11 11

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

25 แบบ ผ.02/1แบบ ผ.02/1
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